
Data Nauczyciel 

dyżurujący 

 

Godziny 

Program  

Uwagi 

 

13.02.2023 

Pon. 

 

 

 

K. Trojanowska, 

K. Andrzejewska 

9.00-10.00 

 

Warsztaty/ Zajęcia: Gry i zabawy logiczne. 

Opis warsztatów: Podczas zajęć uczniowie będą musieli się nieźle nagłówkować. 

Wezmą udział w grach logicznych, układankach, quizach. 

O sukcesie nie decyduje w nich ślepy los ani strategia, a logika, umiejętność 

rozwiązywania problemów, odnajdywania niekonwencjonalnych sposobów na 

wykonanie zadań i tym podobne zdolności. Gry logiczne to znakomita gimnastyka dla 

umysłu. 

 

10.00-13.30 

(CEP-L 

11.00-

12.00) 

 

Wycieczka: Obrączkowanie ptaków w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej        

 ul. Rydzowa 1A 

Opis wycieczki: Wspólnie z ornitologiem dzieci zgłębią ptasie tajemnice oraz będą 

uczestniczyć w odłowie i obrączkowaniu ptaków. 

 

Ciepły ubiór-zajęcia 

odbywają się na 

zewnątrz. 

13.30-14.00 Warsztaty/ Zajęcia: Gry karciane. 

Opis warsztatów: Podczas zajęć dzieci będą miały okazję nauczyć się grać m.in. w: 

Makao, Kuku, Wojnę itp. 

 

14.02.2023 

Wt. 

 

 

K. Trojanowska, 

K. Andrzejewska 

 

 

9.00-11.00 

(Spacer 

10.00 -11.00) 

„W koronach miasta” – spacer z dendrologiem ZZW po Parku Praskim.  

 

 

11.00-14.00 

Spacer 

(12.00-

13.00) 

Spacer/Wycieczka: Spacer po Starym  Mieście. 

Opis wycieczki: Tematem spaceru będą historia i zabytki tego rejonu Warszawy 

wyrażone m.in. w przedstawieniach rzeźbiarskich i malarskich, włączające 

uczestników w społeczną ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków Warszawy, 

uczące włączania się w kreowanie wizerunku miasta i przestrzeni publicznej. 

 



15.02.2023 

Śr. 

 

 

       E. Kamińska, 

B. Leszczyńska 

9.00-12.30 

(Lodowisko 

10.00-

11.30) 

Wycieczka: Lodowisko 

(Dzielnicowy Ośrodek Kultury „Ursynów” - ul. Kajakowa 12 b). 

 

Własne łyżwy, kask, 

rękawice grube. 

Łyżwy można 

wypożyczyć na 

miejscu. 

12.30-14.00 Warsztaty/ Zajęcia: Warsztaty plastyczne inspirowane sztuką witrażu. 

Opis warsztatów: Uczestnicy zostaną zapoznani ze  sztuką Alfonsa Muchy,  Stanisława 

Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Następnie przy pomocy farb i folii aluminiowej 

będą mogli wykonać własne projekty witrażów. 

 

 

16.02.2023 

Czw. 

 

 

A. Sienkiewicz 

E. Kamińska 

9.00-12.30 

(Muzeum 

Farmacji 

10.00-

11.00) 

Wycieczka: Wąż, laska i kielich – o symbolice aptecznej. Muzeum Farmacji  

(ul. Piwna 31/33 ) 

Opis warsztatów: 

Podczas warsztatów dzieci poznają symbole obecne w dawnych i współczesnych 

aptekach. Znajdą odpowiedź na pytania: 

•Dlaczego aptekę oznacza się zielonym krzyżem? 

•Co wspólnego z farmacją mają postaci mitologiczne – Hygeia i Panakeja? 

•Jaką historię opowiada wąż wijący się wokół kielicha? 

•Co w aptece robiły egzotyczne i mityczne zwierzęta, takie jak krokodyle i smoki?  

 

12.30-14.00 Warsztaty/ Zajęcia: Koralikowy zawrót głowy. 

Opis warsztatów: Zabawa z koralikami HAMA rozwijają kreatywność, koordynację 

ręka-oko, motorykę małą. Ćwiczymy cierpliwość i wytrwałość, a efektowne dzieła dają 

wiele satysfakcji. Wykonamy prace wg wzoru lub własnej inwencji. 

 

17.02.2023 

Pt. 

 

A. Sienkiewicz, 

B. Leszczyńska 

9.00-12.30 

Kręgle 

10.00-11.00 

 

Wycieczka:  Kręgle – Park Kultury w Powsinie (ul. Maślaków 1) 

 

 



 12.30-14.00 Warsztaty/ Zajęcia: Łamigłówki mądrej sówki. 

Opis warsztatów: 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". 

 

 



 

Data 

Nauczyciel 

dyżurujący 

 

Godziny 

 

Program 

 

Uwagi 

 

20.02.2023 

Pon. 

 

 

E. Cieślak-

Dworzyńska, 

J. Mąkowska 

 

9.00-10.30 Warsztaty/ Zajęcia: Zimowe muzykowanie. 

Opis warsztatów: Gry i zabawy muzyczno - ruchowe o tematyce zimowej, wspólne 

śpiewanie zimowych piosenek. 

 

 

10.30-14.00 Spacer/ Wycieczka: Wystawa figurek LEGO - CH Blue City (al. Jerozolimskie 179, poziom -

1). 

Największa na świecie wystawa figurek LEGO zawiera 14650 sztuk figurek LEGO. 

Kolekcjonowanie figurek trwało ponad 7 lat i zajęło ponad 15 000 godzin. Do obejrzenia 

są tu m.in. limitowane figurki w bardzo małym nakładzie, a także ostatnie egzemplarze na 

świecie. 

20 zł za bilet 

21.02.2023 

Wt. 

 

 

E. Cieślak-

Dworzyńska 

 J. Mąkowska 

 

9.00-11.00 Warsztaty/Zajęcia:  Filcowe zabawki 

Opis warsztatów: Każdy lubi zwierzęta i to one będą naszą inspiracją podczas zajęć. Z 

pomocą igły i nitki uszyjemy zwierzaczkowy brelok z filcu. 

 

 

11.00-14.00 

(Spacer 

12.00-13.00) 

Spacer/ Wycieczka: Spacer po Nowym Mieście. (Rynek Starego Miasta 10) 

Opis wycieczki: Tematem spaceru będą historia i zabytki tego rejonu Warszawy 

wyrażone m.in. w przedstawieniach rzeźbiarskich i malarskich, włączające uczestników 

w społeczną ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków Warszawy, uczące włączania 

się w kreowanie wizerunku miasta i przestrzeni publicznej. 

 

 



22.02.2023 

Śr. 

K. Marcjanik-

Ogonek, 

W. Golisz 

9.00-10.00 

(Seans 

filmowy 

10.00-11.35)  

 Warsztaty/Zajęcia:  

Słucham, śpiewam, gram. 

Opis zajęć: Zajęcia muzyczne, podczas których dzieci będą uczyć się rytmu, gry na 

instrumentach perkusyjnych, uczestniczyć w ćwiczeniach z udziałem pianina oraz 

improwizacji muzyczno-ruchowej. 

 

10.00-14.00 
(Seans 

filmowy + 

spotkanie  

11.00-13.00) 

Spacer/Wycieczka: Seans filmowy „MARONA – PSIA OPOWIEŚĆ” - Kino Luna  

(Marszałkowska 28). Po filmie odbędzie się spotkanie z  opiekunem zwierząt ze 

schroniska na Paluchu. Cena to 16zł, z czego 2 zł z każdego biletu idzie na schronisko. 

16 zł za bilet 

23.02.2023 

Czw. 

 

 

W. Golisz, 

T. Ziułek, 

 

 

9.00-10.30 

 

 

10.30-12.30 

„Bezpieczne ferie” – wizyta Komendy Rejonowej Policji.  

Akcja skierowana do dzieci, która ma promować bezpieczne zachowania podczas 

wypoczynku. 

 

Warsztaty/Zajęcia: Fantazja - pokaz filmu animowanego Disneya. 

Opis warsztatów: Nagrodzona dwoma Oskarami animacja została stworzona do utworów 

muzyki poważnej wielkich mistrzów, takich jak J. S. Bach, P. Czajkowski czy I. Strawiński. 

12.30-14.00 Warsztaty/Zajęcia: Muzyczna podróż. 

Opis warsztatów: Zastosowanie  muzyki do kształtowania własnej muzycznej podróży; 

Może to być spontaniczna kombinacja dźwięków do  muzyki, którą już znamy. 

Wspólne tworzenie nowej muzyki. 

Podczas warsztatów muzycznych: 

- aktywizujemy emocje i umiejętności ich wyrażania; 

-  rozwijamy zdolności komunikacji; 

- poprawiamy koncentrację, rozwijamy pamięć. 

 

 



24.02.2023 

Pt. 

 

T. Ziułek, 

K. Marcjanik-

Ogonek 

 

9.00-12.30 

(Muzeum 

Warszawy 

10.00-11.00) 

 

Wycieczka: Muzyczne ferie w bibliotece Muzeum Warszawy. (Rynek Starego Miasta 42) 

Podczas spotkania dzieci poznają muzyczne oblicze stolicy – miejsca związane z muzyką, 

artystyczne wydarzenia odbywające się w Warszawie, a także twórców żyjących i 

tworzących dawniej i dziś. Będziemy oglądać slajdy, rozwiązywać muzyczne zagadki, 

wykonywać twórcze prace, a wszystko to przy dźwiękach warszawskiej muzyki. 

 

 

 

12.30-14.00 Warsztaty/Zajęcia: Między książką a filmem. Rozmawiamy o najciekawszych 

ekranizacjach literatury dziecięcej w dziejach kina. 

W trakcie zajęć porozmawiamy o tym, dlaczego tak ważne jest, aby czytać książki i skąd 

twórcy wielu popularnych filmów czerpali inspiracje do tworzenia swoich dzieł. W tok 

zajęć wplecione będą fragmenty (książkowe i filmowe) słynnej "Ani z Zielonego 

Wzgórza". 

 

 

 

Uwagi/informacje 

1. Śniadanie dzieci przynoszą we własnym zakresie. Codziennie ok. godz. 11.00 przewidziany jest czas na zjedzenie drugiego śniadania. 

2. Miejsce zbiórki jest przy wejściu do placówki, II piętro. 

3. Prosimy o punktualność, gdyż nauczyciel zabiera punktualnie grupę i nie będzie drugiej  osoby do otwierania drzwi. Pracownicy obsługi pracują po południu. 

4. Obowiązuje zmiana obuwia na kapcie lub grube antypoślizgowe skarpetki.  

5. Godziny opieki pozostają bez zmian tj. 9.00-14.00. 

6. Harmonogram może ulec zmianie ze względu na oczekiwanie potwierdzenia miejsc z miasta:  Muzeum Polin, Muzeum Warszawy, Kino Luna, Pawilon Kamień 

Edukacyjny, Straż Pożarna, Straż miejska, Muzeum sztuki nowoczesnej. Zmiany mogą nastąpić tam gdzie wpisany jest „Spacer-wycieczka”. W przypadku braku 

potwierdzenia z zewnątrz zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w ognisku według podanych opisów warsztatów. Te zmiany mogą dokonać się jeszcze zanim 

rozpoczną się ferie.  

 

 

 


