
Lato w Mieście 2021 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175” 8.00-14.00 
 

Data 

 

Godziny 

 

Program 

 

Uwagi 

 

 

 

28.06.2021 

Pon. 

8.00-10.00 

 

Warsztaty/ Zajęcia: Zawieszka. 

Na początku zajęć odbędą się gry i zabawy integracyjne, podczas których będziemy mieli okazję się poznać. 

A następnie wykonamy praktyczny gadżet- zawieszkę do bagażu z pianki plastycznej. 

 

 

10.00-11.30 

11.30-12.00 

Śniadanie 

Spacer po najbliższej okolicy. 

We własnym zakresie. 

Pieniądze na lody. 

12.00-14.00 Warsztaty/ Zajęcia: Zabawa z piosenką "Trąbka gra tra ta ta". 

Zajęcia muzyczne z wykorzystaniem dźwięków fletu prostego i innych instrumentów dętych 

Prezentacja możliwości i skali oraz barwy instrumentu dętego: fletu poprzecznego, oboju, flet barokowego. 

Wskazane, aby 

dziecko miło ze sobą 

flet prosty 

 

 

 

29.06.2021 

Wt. 

8.00-10.00 

 

Warsztaty/ Zajęcia:Kundel bury 

Podczas zajęć będziemy ćwiczyć dykcję i oddech, nauczymy się tekstu i melodii piosenki, a następnie 

zaśpiewamy w grupie i solo z akompaniamentem fortepianu. Zagramy poznaną piosenkę na dzwonkach 

solo i w grupach. Zapiszemy melodię do grania metodą literową, a następnie będziemy ćwiczyć grę z 

akompaniamentem fortepianu i ze śpiewem. 

 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

Śniadanie 

Spacer po najbliższej okolicy. 

We własnym zakresie 

Pieniądze na lody. 

12.00-14.00 Warsztaty/ Zajęcia: Bransoletki przyjaźni. 

Podczas zajęć wykonamy bransoletkę z wełny i sznurka w technice kumihimo. 

 

 

 

 

   30.06.2021 

Śr. 

8.00-10.00 

 

Warsztaty/ Zajęcia:Warto czytać czy oglądać...  czyli odwieczny spór literatury i filmu. 

W trakcie warsztatów odpowiemy sobie m.in. na pytanie, na czym polega różnica pomiędzy adaptacją 

filmową a ekranizacją. Podczas zajęć obejrzymy wybrany film, który został stworzony na motywach 

literackich. Porównamy również fragmenty książki z dziełem filmowym. Na koniec przedyskutujemy, co 

zyskujemy, a co tracimy sięgając jedynie po ekranizację danego dzieła literackiego. Część I. 

 

 



10.00-10.30 

10.30-12.00 

Śniadanie 

Spacer po najbliższej okolicy. 

We własnym zakresie 

Pieniądze na lody. 

12.00-14.00 

 
 
 
 

Warsztaty/ Zajęcia:Karnawał zwierząt 

Podczas zajęć zaśpiewamy piosenkę "Kundel bury" w grupie i zagramy ją na dzwonkach. Posłuchamy 

muzyki z motywem zwierząt w tle: "Karnawał zwierząt" Kamila Saint-Saensa. Opowiemy o utworze, krótko 

gozanalizujemy i podamy przykłady muzyczne. Będziemy też malować kolorowanki zwierząt z muzyką w 

tle. 

 

 

 

 

 

 

 

1.07.2021 

Czw. 

8.00-10.00 

 

Warsztaty/ Zajęcia: Taniec 

Zajęcia są połączeniem tańca, muzyki i zajęć ogólnorozwojowych. Poznamy podstawy ruchu i tańca, 

kompilację różnych styli tanecznych – tańca nowoczesnego oraz różnych form typu streetdance (hip-hop, 

newage, new style, freestyle). 

 

10.00-11.30 

11.30-12.00 

Śniadanie 

Spacer po najbliższej okolicy. 

We własnym zakresie 

Pieniądze na lody. 

12.00-14.00 Warsztaty/ Zajęcia:Warto czytać czy oglądać...  czyli odwieczny spór literatury i filmu. 

W trakcie warsztatów odpowiemy sobie m.in. na pytanie, na czym polega różnica pomiędzy adaptacją 

filmową a ekranizacją. Podczas zajęć obejrzymy wybrany film, który został stworzony na motywach 

literackich. Porównamy również fragmenty książki z dziełem filmowym. Na koniec przedyskutujemy, co 

zyskujemy, a co tracimy sięgając jedynie po ekranizację danego dzieła literackiego. Część II. 

 

 

 

2.07.2021 

Pt. 

8.00-12.00 

 

Wycieczka do Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej  

(ul. Marcinkowskiego 2  na warszawskiej Pradze) 

Dzieci będą miały okazję obejrzeć wystawę Praskiego Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej, 

sale edukacyjno-wystawiennicze ukazujące rozwój pojazdów pożarniczych i techniki ratowniczej 

oraz sprzętu pożarniczego z przełomu XIX i XX w. 

Dzieci obejrzą ekspozycje ilustrujące ponad 185 - letnią historię Warszawskiej Straży Pożarnej, 

która jest najstarszą zawodową formacją pożarniczą w Polsce.  

 

Uwaga zmiana planu 

8.00 zbiórka 

8.15 wyjście  

10.30-12.00 -zwiedzanie 

13.00 powrót 



13.00-14.00 Warsztaty/ Zajęcia:Taniec 

Na zajęciach poznamy podstawy różnych form tanecznych, od prostych kroków po trudniejsze kombinacje. 

Obok nauki tańca pojawią się również zabawy taneczne, umuzykalnianie oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe, 

będące dopełnieniem edukacji tanecznej dziecka. Zajęcia kształtują koordynację, rozwijają wyobraźnię i 

pamięć ruchową. Są także sposobem na nawiązanie i budowanie relacji z rówieśnikami. 

 

 

 

 

Data 

 

Godziny 

 

Program 

 

Uwagi 

 

 

 

 

5.07.2021 

Pon. 

8.00-10.00 

 

Warsztaty/ Zajęcia: Marzenie mam 

Podczas zajęć porozmawiamy o sławnych ludziach, o marzeniach. Czy muszą one być duże czy mogą być 

małe? Wykonamy pracę plastyczną- tworzenie zakładek z symbolami, rysunkami dotyczącymi marzeń 

dzieci. W trakcie zajęć pojawią się zabawy i elementy na rozruszanie 

 

 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

Śniadanie 

Spacer po najbliższej okolicy 

We własnym zakresie. 

Pieniądze na lody. 

12.00-14.00 Warsztaty/ Zajęcia: Marzenia-moja osoba, Ja 

Podczas zajęć każdy z uczestników odrysowuje swoją sylwetkę (pomoc kolegi lub instruktora). Po czym 

wypełnia ją, dorysowując różne elementy. 

 

 

 

 

6.07.2021 

Wt. 

8.00-10.00 

 

Zajęcia/Warsztaty:  Zajęcia muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. 

Na zajęciach dzieci zapoznają się z różnymi typami bębnów pochodzących z Afryki takie jak: djembe, 

bongosy, konga oraz inne instrumenty perkusyjne (grzechotki, tarki, dzwonki). Poznają proste rytmy 

afrykańskie i techniki wydobywania różnych brzmień. Dzieci uczą się przez zabawę rozpoznawać 

instrumenty po brzmieniach dźwięków.  Poznane rytmy wykorzystują w prostych piosenkach. Doskonalą 

podstawowe elementy muzyki. Rozwijają koordynację ruchów, koncentrację uwagi, cierpliwość, 

wytrwałość. Część I. 

 



10.00-10.30 

10.30-12.00 

Śniadanie 

Spacer po najbliższej okolicy. 

We własnym zakresie. 

Pieniądze na lody. 

12.00-14.00 Warsztaty/ Zajęcia: T. Rex i banda. 

Podczas zajęć porozmawiamy na temat dinozaurów i stworów „przedpotopowych” w podaniach, legendach, 

literaturze i bajkach, kolorowych zwierząt i owadów-gigantów. Na chodniku przy wejściu do siedziby OPP 

„175” narysujemy smoki i inne kolorowe stworzenia, na koniec wybierzemy najciekawszego stwora 

(straszaka) i omówimy jego historię (genezę). 

 

 

 

 

 

7.07.2021 

Śr. 

8.00-10.00 

 

Zajęcia/Warsztaty: Podchody. 

Podczas zajęć przygotujemy w grupach zagadki, rebusy, zadania, a następnie zorganizujemy podchody dla 

pozostałych dzieci. 

 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

Śniadanie 

Spacer po najbliższej okolicy. 

We własnym zakresie. 

Pieniądze na lody. 

12.00-14.00 Warsztaty/ Zajęcia: Zajęcia muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. 

Na zajęciach dzieci zapoznają się z różnymi typami bębnów pochodzących z Afryki takie jak: djembe, 

bongosy, konga oraz inne instrumenty perkusyjne (grzechotki, tarki, dzwonki). Poznają proste rytmy 

afrykańskie i techniki wydobywania różnych brzmień. Dzieci uczą się przez zabawę rozpoznawać 

instrumenty po brzmieniach dźwięków.  Poznane rytmy wykorzystują w prostych piosenkach. Doskonalą 

podstawowe elementy muzyki. Rozwijają koordynację ruchów, koncentrację uwagi, cierpliwość, 

wytrwałość. Część II 

 

 

 

 

 

8.07.2021 

Czw. 

8.00-10.00 

 

Warsztaty/ Zajęcia: Szczypta kaligrafii. 

W ramach zajęć będziemy mieli okazję poznać różne style oraz techniki pisma. Zapoznamy się z wieloma 

rodzajami zdobienia liter oraz całych tekstów. Dowiemy się czym są kaligramy, a następnie wykonamy 

własne według swojego pomysłu. 

 

10.00-10.30 

 

Śniadanie 

Spacer po najbliższej okolicy. 

We własnym zakresie. 

Pieniądze na lody. 

10.30-14.00                                                     Warsztaty/ Zajęcia: Zwiedzanie Ursynowa. 

Poznamy historię dzielnicy Ursynów, dowiemy się jak te tereny zmieniały się na przestrzeni wieków oraz 

zobaczymy najważniejsze miejsca i atrakcje. 

 



  

 

 

 

 

9.07.2021 

Pt. 

8.00-10.00 

 

Warsztaty/ Zajęcia: Gry planszowe. 

Podczas zajęć rozwiążemy przygotowane quizy, konkursy z wiedzy ogólnej, pogramy w gry planszowe. 

 

10.00-10.30 Śniadanie We własnym zakresie. 

Pieniądze na lody. 
10.30-14.00 

 
 
 

Warsztaty/ Zajęcia: Wycieczka po Służewcu. 

Poznamy historię dawnej wsi Służewiec, dowiemy się jak te tereny zmieniały się na przestrzeni wieków 

oraz zobaczymy najważniejsze miejsca i atrakcje. 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  7/2021 Dyrektora OPP „175” z dnia 26.05.2021 r. 
 


