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HARMONOGRAM ZIMY W MIEŚCIE 2022 W OPP „175” 

31.01-11.02.2022 
 
 
 

 
Data 

 
Godziny 

 
Program 

 
Uwagi 

31.01.2022 

Pon. 

8.30-11.00 Zbiórka 

Omówienie zasad bezpieczeństwa w placówce oraz podczas wyjść. 

Zajęcia taneczne: 

Grupa zabaw, które pomagają w nawiązywaniu relacji pomiędzy dziećmi poprzez 

budowanie więzi w radosnej i luźnej atmosferze. Ich rolą jest budowanie zaufania, 

umiejętności pracy w grupie i przełamywanie barier w kontakcie z nowymi dziećmi. 

Np.: Zabawa Berek „Przyjaciel”, Zabawa Berek „Pułapka”, Gra „Wyścigi rzędów”, Gra 

„Złodziej” i wiele innych przygód. 

 

Dla grupy indywidualnej obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna) 

11.30-13.00 Zajęcia muzyczne 

"Grać i śpiewać każdy może" – zajęcia umuzykalniające. Ćwiczenia i zabawy o 

charakterze muzyczno-ruchowym wykorzystujące aktywne słuchanie muzyki, 

ruch przy muzyce, grę na instrumentach i śpiew. 

 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

1.02.2021 

Wt. 

9.00-11.00 Warsztaty taneczne 

Dzieci na zajęciach z tańca poznają podstawy technik tańca nowoczesnego. 

Poznacie świat tańca, który często spotkacie na ekranach telewizorów. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

10.30-13.00 Zajęcia muzyczne 

"Grać i śpiewać każdy może" – zajęcia umuzykalniające. Ćwiczenia i zabawy o 

charakterze muzyczno-ruchowym wykorzystujące aktywne słuchanie muzyki, 

ruch przy muzyce, grę na instrumentach i śpiew. 

 

Dla grupy indywidualnej obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna) 



2.02.2022 

Śr. 

9.00-11.00  Warsztaty muzyczne 

W krainie Jana Sebastiana Bacha. 

Dzieci poznają w zarysie epokę, ramy historyczne, instrumentarium i przykłady 

muzycznej literatury barokowej. Następnie grają, śpiewają i słuchają Menueta Jana 

Sebastiana Bacha. 

 

Dla grupy indywidualnej obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna) 



 11.30-13.30 Warsztaty filmowe 

Warsztaty filmowe: W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się wielu ciekawostek z 

historii światowego kina. Przedmiotem naszego zainteresowania będą również kulisy 

pracy na planie filmowym. Dzieci dowiedzą się kim jest np. dźwiękowiec, montażysta, 

statysta, operator kamery, rekwizytor i jaką rolę na planie pełni obecnie grafik 

komputerowy. Zapoznamy się również z takimi sławami kina jak Charlie Chaplin, 

Marilyn Monroe czy Sophia Loren. Podczas zajęć przewidziane są również gry i zabawy 

dotyczące tematyki filmowej. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

3.02.2022 

Czw. 

9.00-11.00 Warsztaty muzyczne 

W krainie Jana Sebastiana Bacha. 

Dzieci poznają w zarysie epokę, ramy historyczne, instrumentarium i przykłady 

muzycznej literatury barokowej. Następnie grają, śpiewają i słuchają Menueta Jana 

Sebastiana Bacha.  

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

11.30-13.30 Warsztaty plastyczne 

Niezwykłe zwierzęta 

Podczas zajęć uczestnicy stworzą prace malarskie. W swoich pracach będą mogli 

wykorzystać technikę szablonu, z którą zostaną zapoznani podczas warsztatów. 

Dla grupy indywidualnej obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna) 

4.02.2022 

Pt. 

9.30-10.40 Warsztaty plastyczne 

W świecie origami. 

Podczas zajęć uczestnicy poznają historię sztuki orgiami oraz wykonają proste 

modele papierowe. Stopień trudności będzie dostosowany do umiejętności 

poszczególnych osób, tak by każdy mógł wykonać zakładkę do książki. Dodatkowo 

chętni stworzą wspólną instalację z użyciem wykonanych przez siebie prac. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

11.40-12.50 Warsztaty plastyczne 

W świecie origami. 

Podczas zajęć uczestnicy poznają historię sztuki orgiami oraz wykonają proste 

modele papierowe. Stopień trudności będzie dostosowany do umiejętności 

poszczególnych osób, tak by każdy mógł wykonać zakładkę do książki. Dodatkowo 

chętni stworzą wspólną instalację z użyciem wykonanych przez siebie prac. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 



10.00-13.30 Zbiórka 

Wycieczka do Muzeum Etnograficznego. (11) 

Interaktywne zwiedzanie wystawy To tu, to tam. Opowieści o podróżowaniu, 

podróżnikach i podróżniczkach. Podczas wędrówki przez wystawę na uczestników 

czekają zagadki i zadania. 

Dla grupy indywidualnej obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna) 

7 zł - bilet wstępu do muzeum. 



 

Data 

 

Godziny 

 

Program 

 

Uwagi 

7.02.2022 

Pon. 

9.30-10.30 Gry i zabawy plastyczne. 

W programie plastyczne zagadki, gry, op art, pomysłowe rysunki. Uczestnicy 

przekonają się, że wystarczy dobry pomysł i ołówek by rozwijać twórczą 

wyobraźnię i świetnie się bawić. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

10.45-11.45 Gry i zabawy plastyczne. 

W programie plastyczne zagadki, gry, op art, pomysłowe rysunki. Uczestnicy 

przekonają się, że wystarczy dobry pomysł i ołówek by rozwijać twórczą 

wyobraźnię i świetnie się bawić. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

9.00-13.00  

Wycieczka do Muzeum Kolejnictwa.  

 Zima na Głównym.  

Tematem tegorocznych zajęć będzie historia kolei linowych, która została 

przedstawiona na wystawie czasowej pt. „Stacja Zakopane. Z mroku dolin ku 

słońcu szczytów.” Wystawa powstała z okazji 85. rocznicy otwarcia kolei linowej 

na Kasprowy Wierch w Zakopanem. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się wielu 

ciekawostek dotyczących górskiej fauny i flory, poznają zjawiska pogodowe 

panujące w górach oraz dowiedzą się jak wygląda dzień pracownika kolei 

linowych. 

Dla grupy indywidualnej 

obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna) 

3 zł za bilet 

8.02.2022 

Wt. 

9.30-10.30 Warsztaty plastyczne. 

Zimowe magnesy. 

Zajęcia plastyczne, na których wykonamy magnesiki w zimowym stylu np. 

pingwinka z puszystym brzuszkiem. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

10.45-11.45 Warsztaty plastyczne. 

Zimowe magnesy. 

Zajęcia plastyczne, na których wykonamy magnesiki w zimowym stylu np. 

pingwinka z puszystym brzuszkiem. 

Dla grupy zorganizowanej, 

Zajęcia w placówce 

Karta uczestnika (grupowa) 



 10.45-14.00  

Wycieczka do Centrum Wielokulturowego. 

Kulturynka (12.00) 

Ciekawe opowieści o kulturze i tradycji krajów Kaukazu Północnego oraz Ukrainy. 

Wykorzystanie autorskich bajek, zdjęć, filmików oraz własnego kolorowego 

doświadczenia Mariny (edukatorki) z wypraw do Czeczenii i Inguszetii. 

Zajęcia są interaktywne. 

Dla grupy indywidualnej 

obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna) 

9.02.2022 

Śr. 

9.30-10.30 Warsztaty plastyczne. 

Podkładki pod kubeczki - praktyczne i dekoracyjne gadżety z filcu i wstążeczek. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

10.30-11.30 Warsztaty plastyczne. 

Podkładki pod kubeczki - praktyczne i dekoracyjne gadżety z filcu i wstążeczek. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

9.45-13.15 Zbiórka. 

 Wycieczka do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. 

Zwierzęce rodziny w Łazienkach Królewskich. (11.00) 

Podczas zajęć w ogrodach uczestnicy poznają przedstawicieli łazienkowskiej 

fauny. Dowiedzą się, kiedy u poszczególnych gatunków pojawiają się młode, 

u 

których z nich potomstwem opiekują się samice, a u których oboje rodziców, które 

z nich żyją w wielopokoleniowych rodzinach, a które samotnie. 

 

lub 

 

Wycieczka do Lasu Kabackiego 

Zimowa wyprawa do lasu - zajęcia terenowe.  (11.00) 

 

Mimo, że zimowy dzień mija niezwykle szybko i wiele zwierząt zasypia bądź 

odlatuje, to nie oznacza, że zimą w lesie nic się nie dzieje. Podczas zajęć uczestnicy 

poznają zmiany zachodzące w tym okresie w lesie, odkryją sposoby przetrwania 

Dla grupy indywidualnej 

obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna)  

8 zł – opłata za lekcję muzealną. 

Wybór miejsca uzależniony od 

ilości dzieci 



zimy przez rośliny oraz zwierzęta. Dowiedzą się również jak zatroszczyć się o 

ptaki zimą. Będzie to też niezwykły czas zamiany uczniów w leśnych tropicieli 

śladów obecności zwierząt. Czas trwania zajęć - 90 minut. 

10.02.2022 

Czw. 

9.00-11.00 Zajęcia muzyczne: 

Bum bum rurki - zapoznanie z rurkami, nazwy dźwięków i pokazanie sposobów 

gry. Zapoznanie z popularną melodią "Kurki trzy" i zapis dźwięków. Wykonanie 

melodii i akordów na rurkach. 

Body percussion - Perkusja ciała - zapoznanie z utworem, wysłuchanie muzyki i 

analiza fragmentów pod kątem podobieństwa. Realizacja gestami do muzyki Marsz 

Turecki W. A. Mozarta. 

Dla grupy zorganizowanej 

Karta uczestnika (grupowa) 

http://w.a.mozarta./


 10.45-14.00 Zbiórka 
 Wycieczka do Centrum Pieniądza. 

Młodzi numizmatyczni eksperci. (12.15) 
W czasie zajęć uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób można sprawdzić 

autentyczność monet i banknotów, jak należy je przechowywać oraz czy każda 
kopia jest fałszerstwem. Uczniowie pracując w grupach, spróbują ustalić, czy 

wybrane monety i banknoty mogą być autentyczne, porównując je z eksponatami 
na ekspozycji CP NBP. 

Dla grupy indywidualnej 
obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna) 

11.02.2022 
Pt. 

9.00-11.00 Zajęcia muzyczne: 
Dzwonki chromatyczne - zapoznanie z nazwami dźwięków i ze sposobami gry. 

Nauka piosenki "Zima, zima" - tekst i melodia. Zapis dźwięków solmizacją i 
wykonanie na dzwonkach. 

 
Body percussion - Perkusja ciała - zapoznanie z utworem, wysłuchanie muzyki i 

analiza fragmentów pod kątem podobieństwa. Realizacja gestami do muzyki Marsz 
Radeckiego J. Straussa. 

Dla grupy zorganizowanej 
Karta uczestnika (grupowa) 

9.30-13.00 Łyżwy- Stegny. 
Podczas wycieczki dzieci będą doskonalić swoje umiejętności jazdy na łyżwach. 

Dla grupy indywidualnej 
obowiązuje 

Karta uczestnika (indywidualna) 
              legitymacja szkolna 
 

10 zł - wypożyczenie łyżew 
5 zł- wypożyczenie kasku. 

 

Miejsce zbiórki dla zajęć indywidualnych - OPP „175” ul. Gruszczyńskiego 12 

Miejsce zajęć dla grup zorganizowanych OPP „175” ul. Gruszczyńskiego 12 


