
HARMONOGRAM DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH  
 

22.08-31.08.20229.00-13.00 

 

Data 

Nauczyciel 

dyżurujący 

 

Godziny 

 

Program 

 

Uwagi 

 

22.08.2022 

Pon. 

9.00-13.00 

Tomasz Ziułek, 

Karolina Marcjanik 

9.00-13.00  

 

Spacer/Wycieczka: Od kuchni. Spacer sensoryczny - Muzeum Polin. 

Opis warsztatów: Wystawę "Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna" poznamy 

wszystkimi zmysłami. Będziemy słuchać dźwięków, oglądać fotografie, wąchać 

przyprawy i smakować. Spotkamy się też przy wspólnym stole, który udekorujemy 

zgodnie z żydowską tradycją. W ten sposób odkryjemy różnorodność kultury 

żydowskiej "Od kuchni". 

 

Śniadanie (we 

własnym zakresie) 

podczas wycieczki. 

23.08.2022 

Wt. 

9.00-13.00  

 

Tomasz Ziułek,  

Karolina Marcjanik  

 

9.00-10.00 Warsztaty: GRA-MY, czyli gry i zabawy z instrumentami perkusyjnymi. 

Opis warsztatów: Uczestnicy zapoznają się z nazewnictwem i dźwiękami, jakie 

wydają poszczególne instrumenty perkusyjne. Zabawy rytmiczne wymuszają 

koncentrację uwagi, czujność i refleks. Zadania stawiane uczestnikom rozwija 

poczucie rytmu, umiejętność łączenia faktów, szukania cech wspólnych. Dynamika 

zabaw sprawia, że wszyscy się w nie angażują. 

 

10.00-10.30 Śniadanie. We własnym zakresie. 

10.30-13.00 Warsztaty/Zajęcia: Teatr od kulis 

Opis warsztatów: W ramach zajęć dzieci dowiedzą się jakich talentów ludzie są 

potrzebni, aby zaistniał teatr w całej swej okazałości. Na zakończenie zajęć 

spróbujemy zaprojektować scenografię do wybranego przedstawienia. 

lub 

Spacer/Wycieczka: Centrum Pieniądza „ZOO w Pieniążkowie” 

Wycieczka czeka na 

potwierdzenie 

 

 

 

 

24.08.2022 

Śr. 

9.00-13.00  

 

Kamila 

Trojanowska, 

Karolina Marcjanik 

 

 

9.00-10.00 Warsztaty/ Zajęcia: Efekty specjalne w kinie i w teatrze. 

Opis warsztatów: Dlaczego współczesnemu widzowi potrzebne są tak bardzo efekty 

specjalne? I czym w zasadzie w XXI wieku tak naprawdę one są? Czy tylko film po 

nie sięga? A może w teatrze również istnieje coś, co możemy nazwać „efektem 

specjalnym”? Na te i na wiele innych pytań odpowiemy sobie podczas naszych zajęć. 

 

 



 

 

10.00-13.00 

 

Spacer/Wycieczka: Seans filmowy w Cinema City. 

Tytuł filmu zostanie podany 22 sierpnia 2022 r. 
 

Cena biletu 16.90. 

Śniadanie (we 

własnym zakresie) 

przed seansem. 

25.08.2022 

Czw. 

9.00-13.00  

 

Karolina Marcjanik,  

Kamila 

Trojanowska, 

Katarzyna 

Andrzejewska 

9.00-10.00 Warsztaty/ Zajęcia: Zabawy muzyczno-ruchowe część I. 

Opis warsztatów: Podczas zajęć dzieci będą uczyć się tańczyć House Dance. Celem 

zajęć jest usprawnianie koordynacji słuchowo - ruchowej ( w tym poczucia rytmu i 

tempa muzycznego) a poprzez zabawy związane z nauką tańca aktywizowanie 

wrażliwości i wyobraźni uczniów. Zajęcia mają również integrować grupę. 

 

10.00-10.30 

 

Śniadanie 

 

We własnym zakresie 

 

10.30-13.00 Spacer do Muzeum Warszawy. Wycieczka czeka na 

potwierdzenie. 

26.08.2022 

Pt. 

9.00-13.00  

 

Kamila 

Trojanowska,  

Katarzyna 

Andrzejewska  

9.00-10.00 Zabawy muzyczno-ruchowe część II. 

Opis warsztatów: Podczas zajęć dzieci będą uczyć się tańczyć House Dance. Celem 

zajęć jest usprawnianie koordynacji słuchowo - ruchowej ( w tym poczucia rytmu i 

tempa muzycznego) a poprzez zabawy związane z nauką tańca aktywizowanie 

wrażliwości i wyobraźni uczniów. Zajęcia mają również integrować grupę. 

 

10.00-10.30 Śniadanie We własnym zakresie. 

10.30-13.00 Warsztaty/ Zajęcia: Zabawa w podchody. 

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

i rebusów. Rozwiązanie wszystkich zadań doprowadzi uczestników do skarbu. 

lub 

Przejazd kolejką grawitacyjną w Parku Szczęśliwickim/Basen 

 

Wycieczka czeka na 

potwierdzenie. 

 

 

 

 

Cena zostanie podana po 

potwierdzeniu 

wycieczki. 

 

 



 

Data 

Nauczyciel 

dyżurujący 

 

Godziny 

 

Program 

 

Uwagi 

 

29.08.2022 

Pon. 

9.00-13.00  

 

Elżbieta Kamińska, 

Agnieszka 

Sienkiewicz 

9.00-10.00 Warsztaty/ Zajęcia: 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. 

 

 

10.00-10.30 Śniadanie 

 

We własnym 

zakresie. 

10.30-13.00 Warsztaty: 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. 

 

30.08.2022 

Wt. 

9.00-13.00  

 

 

 

 

 

Elżbieta Kamińska, 

Agnieszka 

Sienkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00 Warsztaty/Zajęcia: Pamiątka z wakacji. 

Uczestnicy wykonają płaskorzeźby w glinie według własnego pomysłu lub podanego 

tematu. Następnie będą one odlewane przy użyciu gipsu. 

 

10.00-10.30 

 

Śniadanie 

 

We własnym 

zakresie. 

10.30-13.00 Warsztaty/Zajęcia: Łapacz snów. 

Wykonamy zawieszkę na ścianę z nici i piór, potocznie nazywaną łapaczem snów. 

Każdy stworzy niepowtarzalną, efektowną dekorację do swojego pokoju. 

lub 

Spacer/Wycieczka: Las Kabacki. Zajęcia zorganizowane przez Lasy miejskie. 

 

31.08.2022 

Sr. 

9.00-13.00  

 

Elżbieta Kamińska, 

Beata Leszczyńska  

9.00-13.00 Spacer/Wycieczka: Zapomniane zawody - Muzeum Polin 

Opis warsztatów: Podczas wycieczki dzieci odwiedzą świat dawnych kupców, 

mincerzy, rycerzy i królów. Wyruszą w podróż do najdawniejszych czasów, podczas 

której poznają zapomniane już zawody. Odwiedzą gród księcia, będą handlować 

przyprawami i drogocennymi materiałami. Wykonają również własną biżuterię wzorem 

dawnych rzemieślników. 

 

 


