
PROGRAM STANICY WAL-a 2021 – PMOS ul. Dolna 41
„ Lato pełne przygód”, II tydzień od 05.07. do 09.07.2021r

DATA
DZIEŃ TYGODNIA

GODZ. RODZAJ ZAJĘĆ Kto prowadzi Uwagi

05. 07.2021
Poniedziałek

„ Bezpieczne
wakacje”

9.00 – 9.30

9.30 -13.30

13.30- 14.30

14.30-17.30

17.00

-pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na stanicy

Warsztaty plastyczne( 2 godz.) - malowanie obrazu pastelami -zajęcia w grupach
wycieczka do AQUA Parku w Zduńskiej Woli
zabawy integracyjne i gry zespołowe
obiad catering z Baru Jedynak ul Kościelna/ dla dzieci z wykupionym wyżywieniem

-Zajęcia integracyjne – gry i zabawy sportowe w zastępach - Turniej gry w „Kapsle” ,w
„Cymbergaja”, i zabawy ze skakanką. Zajęcia plastyczne/teatralne/taneczne

Zakończenie zajęć dla dzieci dochodzących

warsztaty

- Andrzej Siewierski-
malowanie

- zabawy integracyjne; E.
Makówka

- teatr; Stefania
Stanisławska, Małgorzata
Stefańska

06.07.2021 r.
Wtorek

„ Poznajemy
świat ... ”

9.00-14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 17.30

17.00

Wycieczka do Muzeum Motoryzacji w Boczkach i Muzeum w Wojsławicach–
Poznajemy świat techniki......

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

Zajęcia plastyczne – wspomnienia z wycieczek rysujemy na konkurs i do kroniki
Zajęcia taneczne / wokalne
Zakończenie zajęć dla dzieci dochodzących

Kadra WAL-a

07.07.2021 r.
Środa

„ Bezpieczne
wakacje”

9.00 – 13.30

13.30-14.30

15.00 – 17.30

17.30

Zajęcia w grupach;
- Zajęcia z rękodzieła - zabawki z papieru, kartki ozdobne, korale lub bransoletki, pająki
z bibuły i słomek.

- Nauka tańca lub piosenek

- Zajęcia sportowe. Turniej gier i zabaw .

OBIAD / Bar Jedynak ul Kościelna/ dla dzieci z wykupionym wyżywieniem

Basen( 7. zł), kąpiel i plażowanie lub zajęcia plastyczne Konkurs plastyczny „Moje
wakacje” . Nauka tańca lub piosenek
Zakończenie zajęć dla dzieci dochodzących

08 .07.2021 r. 9.00-13.00 Zajęcia taneczne/ wokalne. Basen. lub zajęcia plastyczne. Wycieczka do Muzeum Miasta
Zduńskiej Woli połączona z Warsztatami archeologicznymi



Czwartek

„Nasze
historie ”

13.30-14.30

14.30 – 17.00

17.00-

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

Przygotowanie w zastępach i drużynach scenografii i programu na ognisko pożegnalne. Gry
i zabawy ruchowe,
Próby przedstawienia teatralnego, piosenek i tańców na podsumowanie zajęć.

Zakończenie zajęć

09.07.2021 r.
piątek

„ Lato pełne
przygód”

9.00-13.30

13.30-14.00

14.30 – 17.00

17.00- 18.00

Wycieczka; grupami na Targowisko Miejskie., - zwiedzanie miasta cd.
Poznawania „Szlaku Fabrycznego” Zduńskiej Woli w tym ul. Kacza - Cmentarz
żydowski na Kircholu” / lub do Muzeum M. Kolbego.
Zajęcia sportowe. Porządkowanie terenu bazy, zwijanie namiotów.

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

Przygotowanie do zakończenia akcji- próby zastępami i drużynami. Robienie
scenografii( dekoracji) /Zajęcia taneczne lub wokalne.

Zakończenie akcji- występy drużyn, wystawy prac, wręczenie dyplomów
– program artystyczny + ognisko.

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

2. Całodzienny pobytu z noclegiem, pełnym wyżywieniem i opłatami za ubezpieczenie, opłaty za wstępy na otwarty basen w Zduńskiej Woli, do Muzeum
Miasta Zduńskiej Woli - koszt 45,00 zł. Na wycieczkę do Aqua Parku w Zduńskiej Woli i do Muzeum w Boczkach konieczna jest dopłata do transportu i
wstępów - Aqua Park – 20,00 zł , Muzeum w Boczkach - 15,00 złotych( w tym prowiant na wycieczkę).

3. Opłata za korzystanie z obiadu , wstępy 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/

4.Opłata za korzystanie z obiadu, wstępy: na baseny odkryte w Zduńskiej Woli, do Muzeum w Zduńskiej Woli, ubezpieczenie,- 35 złotych dziennie .


