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HARMONOGRAM „LATA W MIEŚCIE” 2022 DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

16.08-19.08.20229.00-13.00 

 

Data 

Nauczyciel 

dyżurujący 

 

Godziny 

 

Program 

 

Uwagi 

 

16.08.2022 

Wt. 

Beata Leszczyńska,  

Katarzyna 

Andrzejewska 

10.00-11.30 

 

 Warsztaty dla miasta: Twórcze pomysły mamy tworzymy kaligramy. 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, czym są kaligramy oraz skąd 

pochodzi to słowo. Będą mieli okazję obejrzeć różne ich przykłady, jak również 

samodzielnie zaprojektować je i wykonać według własnego projektu. 

 

Grupa 15 osób 

11.30-13.00  Warsztaty dla miasta: Twórcze pomysły mamy tworzymy kaligramy. 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, czym są kaligramy oraz skąd 

pochodzi to słowo. Będą mieli okazję obejrzeć różne ich przykłady, jak również 

samodzielnie zaprojektować je i wykonać według własnego projektu. 

Grupa 15 osób 

10.00- 13.00 
 Warsztaty dla miasta zabawa w podchody. 

Dzieci wezmą udział w grze terenowej, podczas której będą szukać ukrytych 

zagadek i rebusów. Rozwiązanie wszystkich zadań doprowadzi uczestników do 

skarbu.  

Grupa 15 osób 

17.08.2022 

Śr. 

Beata Leszczyńska, 

Katarzyna 

Andrzejewska 

10.00-11.30 

 

 Warsztaty dla miasta: Łamigłówki mądrej sówki. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli wykazać się swoją inwencją twórczą, 

kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz inteligencją. Będą mieli 

okazję poznać nietypowe gry planszowe, karciane i zręcznościowe jak np.: "5 

sekund", "TicTac Bum", "Ubongo". 

 

Grupa 15 osób 



11.30-13.00  Warsztaty dla miasta: Łamigłówki mądrej sówki. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli wykazać się swoją inwencją twórczą, 

kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz inteligencją. Będą mieli 

okazję poznać nietypowe gry planszowe, karciane i zręcznościowe jak np.: "5 

sekund", "TicTac Bum", "Ubongo". 

Grupa 15 osób 

10.00-11.30  Warsztaty dla miasta: Spotkania z legendą. 

Podczas zajęć dzieci poznają legendy warszawskie. Następnie przy pomocy 

strojów teatralnych i rekwizytów uczestnicy będą prezentować wybraną legendę. 

  

Grupa 15 osób 

11.30-13.00  Warsztaty dla miasta: Spotkania z legendą. 

Podczas zajęć dzieci poznają legendy warszawskie. Następnie przy pomocy 

strojów teatralnych i rekwizytów uczestnicy będą prezentować wybraną legendę. 

 

Grupa 15 osób 

18.08.2022 

Czw. 

Tomasz Ziułek, 

Agnieszka 

Sienkiewicz  

10.00-11.30 

 

 Warsztaty muzyczne dla miasta: Grać i śpiewać każdy może. 

 Ćwiczenia i zabawy o charakterze muzyczno-ruchowym wykorzystujące 

aktywne słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, grę na instrumentach i śpiew. 

Grupa 15 osób 

11.30-13.00 
 Warsztaty muzyczne dla miasta: Grać i śpiewać każdy może. 

Ćwiczenia i zabawy o charakterze muzyczno-ruchowym wykorzystujące 

aktywne słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, grę na instrumentach i śpiew. 

Grupa 15 osób 

10-11.30  Warsztaty dla miasta: Termoplastyka 

Dzieci wykonają na folii termicznej rysunki według własnych pomysłów lub 

korzystając z szablonów.  Następnie prace będą wypalone i zamocowane na 

sznureczkach. Praca pełna emocji i wspanialej twórczej zabawy. 

Grupa 15 osób 

11.30-13.00  Warsztaty dla miasta: Termoplastyka Grupa 15 osób 



Dzieci wykonają na folii termicznej rysunki według własnych pomysłów lub 

korzystając z szablonów.  Następnie prace będą wypalone i zamocowane na 

sznureczkach. Praca pełna emocji i wspanialej twórczej zabawy.  

19.08.2022 

Pt. 

Agnieszka 

Sienkiewicz, 

Tomasz Ziułek 

10.00-11.30 

 

 Warsztaty dla miasta: Magnesy w letnim klimacie. 

Zajęcia plastyczne, na których wykonamy magnesiki tematycznie nawiązujące 

do lata, wakacji, przyrody.  

 

11.30-13.00  Warsztaty dla miasta: Magnesy w letnim klimacie. 

Zajęcia plastyczne, na których wykonamy magnesiki tematycznie nawiązujące 

do lata, wakacji, przyrody. 

 

10.00-11.30 
 Warsztaty dla miasta: Grać i śpiewać każdy może. 

 Ćwiczenia i zabawy o charakterze muzyczno-ruchowym wykorzystujące 

aktywne słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, grę na instrumentach i śpiew. 

 

11.30-13.00 
 Warsztaty dla miasta: Grać i śpiewać każdy może. 

 Ćwiczenia i zabawy o charakterze muzyczno-ruchowym wykorzystujące 

aktywne słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, grę na instrumentach i śpiew. 

 

 

 


