
Data/ dzień tygodnia Program 

 

1.07.2019 r. 

PONIEDZIAŁEK 

ROBOTYKA 

Zbiórka uczniów w szkole. Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły. 

Przedstawienie regulaminu Akcji Lato w Szkole, omówienie zasad 

bezpieczeństwa. 

9.00 – spotkanie ze Strażnikami Miejskimi. Pogadanka n/t pracy strażnika 

miejskiego. 

10.00 - warsztaty przyrodnicze na terenie szkoły. Zwyczaje i życie 

wybranych zwierząt egzotycznych, sposoby obchodzenia się z nimi. Pokaz 

zwierząt egzotycznych  prowadzony przez herpetologa. Wykonanie zdjęć 

pamiątkowych. 

11.00 - Zajęcia grupowe z robotyki na terenie szkoły. 

Gry zespołowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy stolikowe. Obowiązuje: 

drugie śniadanie, napoje.  

 

Koszt: 20 zł 

 

2.07.2019 r.  

WTOREK 

OPACTWO W TYŃCU 

Zbiórka w szkole do godz. 9.00. Zwiedzanie Opactwa z przewodnikiem. 

Udział w warsztatach edukacyjnych: „Kamienne wzory – romańskie 

stwory.” 

Wycieczka autokarowa. Obowiązuje: drugie śniadanie, napoje, kieszonkowe 

wg uznania. 

Koszt: 23 zł  

 

3.07.2019 r.  

ŚRODA 

 

WYJŚCIE DO PARKU JORDANA 

Zbiórka uczniów do godz. 9.00.  

9.00 – spektakl teatralny pt.  „Czerwony Kapturek” – Teatr „Kameleon”. 

Przejazd MPK do Parku Jordana. Zabawy ruchowe i kreatywne na placu 

zabaw – możliwość przejazdu ciuchcią, rowerkami wodnymi, pływanie w 

kuli. Wizyta w cukierni/ lodziarni.  

Obowiązuje: legitymacja szkolna, 2 bilety MPK 70- minutowe, drugie 

śniadanie, napoje, kieszonkowe wg uznania. 

(W razie niepogody wizyta w pobliskiej jednostce Straży Pożarnej- spotkanie 

ze strażakami, pogadanka n/t postępowania w przypadku pożaru, pokaz 

sprzętu gaśniczego, samochodów strażackich, zapoznanie z pracą i sprzętem 

strażaków-nurków) 

Koszt: 8 zł. 

 

4.07.2019 r. 

CZWARTEK 

OGRÓD DOŚWIADCZEŃ 

Zbiórka uczniów do godz. 9.00. Przejazd MPK do Ogrodu Doświadczeń. 

Udział w zajęciach „Fizyka balonika”- 1 grupa , „Trąbka kibica- 2 grupy”. 

Gry i zabawy na boisku sportowym Orlik (opcjonalnie zakupy w sklepie – 

lody). Obowiązuje: legitymacja szkolna, 2 bilety MPK 20-miutowe, drugie 

śniadanie, napoje, kieszonkowe wg  uznania. 

Koszt: 23zł . 

 

5.07.2019 r.  

PIĄTEK 

KINO 

Zbiórka uczniów do godz. 10.00. Wyjście ze szkoły do Cinema City w Galerii 

Kazimierz na film „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”. Po filmie 

wizyta w Mc Donalds.  

Obowiązuje: legitymacja szkolna, 2 bilety MPK 20 min., drugie śniadanie, 

napoje, kieszonkowe wg uznania.  

Koszt: 13 zł bilet/dziecko  



 

 

Koszty imprez zależne są od ilości dzieci w grupie w danym dniu i mogą ulec nieznacznej zmianie.  

W lipcu potrzebne będą bilety MPK oraz legitymacja szkolna. Na bieżąco będziemy informować o 

rodzaju i ilości biletów. 

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Opiekunowie (szkoła) biorą 

odpowiedzialność za Dzieci wyłącznie w tym czasie. W dniach, w których odbywać się będą wyjścia do 

instytucji kultury, zbiórka może być wyznaczona na wcześniejszą godzinę. Dziecko spóźnione będzie mogło 

uczestniczyć w zajęciach Akcji Lato tylko wówczas, gdy zostanie dowiezione do instytucji kultury przez 

swoich Rodziców. Dziecko nie może być pozostawione w szkole, ze względu na brak możliwości 

zapewnienia mu opieki. 

Prosimy, aby podczas wyjść ze szkoły, strój dzieci dostosowany był do warunków pogodowych oraz 

miejsca docelowego. Prosimy, aby na wycieczki plenerowe dzieci miały ze sobą nakrycia głowy i 

odpowiednią ilość napojów, a także zaopatrzone były w kurtki przeciwdeszczowe. 

Bardzo prosimy o wyposażenie dzieci w preparaty odstraszające kleszcze!  

Prosimy także o zgłaszanie Wychowawcom wszelkich alergii dziecka oraz indywidualne uzgodnienie 

Rodzica z dzieckiem, co dziecko może kupić podczas wycieczki (kwestia lodów, ciastek itp.) 

 

 

 


