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08:00-
09:00 

Poranny obchód, czyli co 
słychać w Królestwie 
czas wolnych zabaw 

Poranny obchód, czyli 
co słychać w Królestwie 
czas wolnych zabaw 

Poranny obchód, czyli co 
słychać w Królestwie  
czas wolnych zabaw 

Poranny obchód, czyli co 
słychać w Królestwie   
czas wolnych zabaw 

Poranny obchód, czyli co 
słychać w Królestwie  
czas wolnych zabaw 

09:00-
09:30 

Nabieramy sił - drugie 
śniadanie 

Nabieramy sił - drugie 
śniadanie 

Nabieramy sił - drugie 
śniadanie 

Nabieramy sił - drugie 
śniadanie 

Nabieramy sił - drugie 
śniadanie 

09:30-
11:30 

Z kim mam 
przyjemność?  - seria 
gier i zabaw 
integracyjnych . 

 

Przygotowanie do 
zawodu  - gry i zabawy 
teatralne skupione na 
różnych zawodach. 

Co można i dlaczego?  -
gry i zabawy  teatralne 
skupione wokół praw 
dziecka, przywilejów i 
obowiązków . 

Wycieczka do sąsiedniego 
królestwa – Muzeum 
Warszawskiej Pragi 

Prawo do zabawy - gry i 
zabawy  teatralne, których 
tematem będzie jedzenie. 

11:30-
12:30 

A co to w ogóle jest 
Królestwo?  -poznamy 
odpowiedź na pytanie, 
kim jest Król Maciuś a 
kim Janusz Korczak?  
Dowiemy się też, co to 
jest królestwo, carstwo i 
chanat, a także czego 
potrzebuje do 
funkcjonowania miasto 
lub wieś. 

 

Przepraszam, kto tu 
mieszka? - dowiemy się, 
kto zamieszkuje nasze 
królestwo, czy mamy 
króla i czego 
potrzebujemy aby czuć 
się bezpiecznie. 

 

Prawa i obowiązki, 
przywileje i decyzje - 
zastanowimy się 
wspólnie, jakie dzieci 
mają prawa i dlaczego, co 
to jest konstytucja i czy 
powinniśmy ją mieć w 
naszym królestwie, a 
także jakie prawa 
wprowadzilibyśmy, 
gdybyśmy mogli. 

Czy kuchnia polska jest 
polska - zobaczymy czy nasze 
rdzennie polskie przysmaki są 
naprawdę polskie, skąd 
pochodzą różne znane nam 
dania, jakie dania 
chcielibyśmy wprowadzić do 
naszego królestwa? Może 
upieczemy własne królewskie 
ciasteczka. 

12:30-
13:00 

Nabieramy sił - obiad Nabieramy sił - obiad Nabieramy sił - obiad Nabieramy sił - obiad Nabieramy sił - obiad 

13:00-
14:00 

Wiedza w praktyce - na 
wystawie czasowej 

Wiedza w praktyce: - na 
wystawie czasowej 

Wiedza w praktyce: na 
wystawie czasowej 

 Wiedza w praktyce – 
ostatniego dnia poszalejemy 



zapoznamy się 
przestrzenią poświęconą 
Królowi Maciusiowi. Na 
wystawie stałej 
podpatrzymy jak 
wyglądały dawne miasta 
i co było potrzebne do 
ich funkcjonowania. 
Zajrzymy też na chwile 
do.. drukarni.  

zapoznamy się z częścią 
„co łączy różne grupy 
ludzi” a także 
poprzebieramy się w 
różne stroje i przed 
lustrem porozmawiamy 
o ich zawodach i ich 
funkcjach. Na wystawie 
stałej również 
poszukamy różnych 
zawodów i grup 
społecznych. 

skupimy się na grach 
dotyczących praw 
dziecka. Poznamy też 
plusy i minusy różnych 
sposobów podejmowania 
decyzji. Na wystawie 
stałej zastanowimy się 
jakie prawa, w tym 
zwyczajowe obowiązują 
np. w synagodze a jakie w 
kościele. 

 

na wystawie czasowej do woli. 

14:00-
15:30 

Budujemy Królestwo- 
wykorzystamy zdobytą 
wiedzę i różne techniki 
plastyczne do 
zbudowania własnego 
królestwa.  

Budujemy Społeczność 
- wykorzystujemy 
zdobytą wiedzę i różne 
techniki plastyczne do 
stworzenia różnych 
postaci, które 
zamieszkują nasze 
królestwo. 

Mamy prawo! - tworzymy 
transparenty z prawami 
naszego królestwa. 

Czego brakuje? - na 
przezroczystych foliach 
„postawionych” w 
drewnianych ramach 
rysujemy miejsca, które 
widzieliśmy w muzeum lub 
po drodze, a których nam 
brakuje w królestwie. 

Ostatnie sznyty Nadajemy 
Królestwu i gazetce ostatnie 
sznyty. Zrobimy też własne 
kubki na pamiątkę z hebrajską 
literką (albo chińską, 
japońską, arabską, polską, 
rosyjską czy też wymyśloną). 

15:30-
16:00 

Nabieramy sił - 
podwieczorek 

Nabieramy sił - 
podwieczorek 

Nabieramy sił - 
podwieczorek 

Nabieramy sił - 
podwieczorek 

Nabieramy sił - podwieczorek 

16:00-
17:00 

Zasłużony odpoczynek  
- zabawy, filmy, książki 

Zasłużony odpoczynek 
- zabawy, filmy, książki 

Zasłużony odpoczynek 
 -zabawy, filmy, książki 

Zasłużony odpoczynek 
 -zabawy, filmy, książki) 
 

Zasłużony odpoczynek  
-zabawy, filmy, książki 

 

UWAGA! Program może ulec zmianom z uwagi na tempo pracy, zaangażowanie i zainteresowania grupy. 


