
PROGRAM STANICYWAL-a 2021 PMOS ul. Dolna 41
„ Lato pełne przygód” I tydzień od 28.06 do 02.07.2021r

DATA
DZIEŃ TYGODNIA

GODZ. RODZAJ ZAJĘĆ Prowadzący zajęcia

28.06.2021 r.
poniedziałek

„ Spotkanie
przyjaciół ”

9.00-9.30

9.30--13.00

13.00-14.00

14.00 – 16.00

16.00 – 17.00

17.00

-pogadanka na temat „Bezpieczne dziecko” zapoznanie uczestników z regulaminami
obowiązującymi na stanicy, programem.

Urządzanie miejsca pobytu, wybór nazw zastępów, wykonanie dekoracji na terenie stanicy/
przed namiotami/.Zajęcia integracyjne w zastępach/grupach – gry i zabawy świetlicowe, gry i
zabawy ruchowe. Zajęcia taneczne
spotkanie ze strażakami z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej
Woli.

OBIAD catering z Baru Jedynak ul. Kościelna/ dla dzieci z wykupionym wyżywieniem /
pozostałe przynoszą kanapki z domu.

Turniej sportowy,

Zajęcia plastyczne malowanie i rysowanie na temat: „ Bezpieczne wakacje”

Zakończenie zajęć

Kadra stanicy; Donat,
Malarczyk,Krawczyk,Makówka

zajęcia zastępami i drużynami

warsztaty;

sport- Andrzej Nowak

taniec-

29.06.2021 r.
wtorek

„ Pomalujmy
swój świat.. ”

9.00 - 9.30

9.30 -13.30

13.30-14.30

14.30 – 17.00

17.00

Zajęcia integracyjne w zastępach/grupach – gry i zabawy świetlicowe, gry i zabawy ruchowe.

Zajęcia w grupach; Warsztaty teatralne( 1 godz.) - zabawa w teatr
Warsztaty fotograficzne (2 godz.) – jak to się dzieje- fotografie.,

OBIAD/ catering z Baru Jedynak ul. Kościelna/ dla dzieci z wykupionym wyżywieniem /
pozostałe przynoszą kanapki z domu.

-Wyprawa nad Zalew na Kępinę „Wizyta u „Pani Lato” - Zbieranie roślin, ziół i kamieni
do dalszych prac plastycznych

Malujemy kartkę do kroniki, -

Zakończenie zajęć dla dzieci

Donat, Malarczyk,
Krawczyk,Makówka zajęcia

zastępami i drużynami
warsztaty;

fotografia; Maciej Stawski-

taniec;

teatr; Stefania Stanisławska,
Małgorzata Stefańska

30.06.2021

środa
Przygoda z
historią

9.00 - 9.30

9.30 -13.30

13.30-14.30

14.30 – 17.00

Zajęcia w grupach – przygotowanie do Miejskiej Gry Terenowej ,

Wykonujemy bukiety z żywych kwiatów/ Miejska Gra terenowa / Warsztaty
fotograficzne c.d zajęcia w grupach

OBIAD /catering z Baru Jedynak ul. Kościelna/dla dzieci z wykupionym wyżywieniem
/ pozostałe własny prowiant

Wyjście na basen lub Zabawy w teatr- przygotowanie przedstawienia teatralnego w

Donat, Malarczyk, Krawczyk,
warsztaty;

teatr; Stefania Stanisławska,

Małgorzata Stefańska

tańce, zabawy-

bukiety- A. Malarczyk

fotografia; Maciej Stawski-



17.00

grupach wykonywanie dekoracji do wybranych przedstawień teatralnych na
podstawie wiersza, legendy lub bajki/ zabawy w gry logiczne i kalambury lub
zajęcia taneczne
Zakończenie zajęć dla dzieci dochodzących

01.07.2021
czwartek

„ Przygody
wycieczkowe

9.00-13.30

14.00 -15.00

15.30-17.00

17.00

Wycieczka do Skansenu Lokomotyw oraz do Młyna w Marzeninie

OBIAD / catering z Baru Jedynak ul. Kościelna/- dla dzieci z wykupionym
wyżywieniem / pozostałe przynoszą kanapki z domu.

Zabawy ruchowe, sportowe, taniec

Zakończenie zajęć dla dzieci dochodzących

Cała Kadra

sport; Andrzej Nowak

taniec;

02.07.2021r.
piątek

„ To jest
ważne..”

9.00-11.00

11.00-14.00

14.00-15.00

15.30 – 17.00

17.30

Zajęcia w grupach; taneczno-rytmiczne, sportowe /wokalne ( 1 godz.)

Plastyczne/rękodzieła/ zabawy w teatr ( po 1,5 godz./grupa)
lub wyjście na basen

OBIAD /catering z Baru Jedynak ul. Kościelna/dla dzieci z wykupionym
wyżywieniem

Przygotowanie wystaw i prezentacji artystycznych. Próby . Zabawy integracyjne.

zakończenie zajęć I turnusu – wystawy prac plastycznych i prezentacja efektów zajęć
programowych.

Kadra stanicy

UWAGA! Proponowane formy zajęć mogą zmienić się w zależności od warunków pogodowych

1. Koszt udziału w zajęciach wynosi jednorazowo 20,00 zł bez względu na liczbę dni korzystania z zajęć i obejmuje ubezpieczenie dzieci w czasie
trwania akcji oraz materiały programowe-plastyczne . Ta opłata dotyczy dzieci nie korzystających z wyżywienia. Dzieci wówczas muszą dodatkowo
mieć pieniądze na wszystkie wstępy oraz na koszty wycieczki

2. Całodzienny pobytu z noclegiem, pełnym wyżywieniem i opłatami za ubezpieczenie zawiera również opłaty za wstępy na otwarty basen w
Zduńskiej Woli, do Muzeum Miasta Zduńskiej Woli - koszt 45,00 zł. + dopłata do Wycieczki do Skansenu Lokomotyw i Młyna w Marzeninie
15,00 zł/osoba ( połączona z ogniskiem na rzeką Grabią.)

3. Opłata za korzystanie z obiadu , wstęp na baseny otwarte, do Muzeum Miasta, zajęcia programowe, warsztaty taneczne,rękodzieła, zajęcia
plastyczne itp., ubezpieczenie, - 35 złotych dziennie/osoba
+ dopłata do warsztatów z malowania pastelami oraz warsztatów fotograficznych - 35.00zł. koszt każdego z warsztatów/


