
PLAN PRACY GRUP I, II, III  PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2020” 
Podział na grupy nastąpi w pierwszym dniu turnusu Lata w mieście przed rozpoczęciem zajęć  

według preferencji i potrzeb dzieci. Grupy będą zajmować sale 17,11 i 9. 
 
Wychowawcy grup: 
p. Justyna Komoda 
p. Małgorzata Haligowska 
p. Marek Mroczkowski 
p. Karolina Bieniak 

Tydzień I  24-28 sierpnia 2020 r. 

 
Poniedziałek 24 sierpnia 2020 r. 
   7:30- 8:00 -   Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i sanitarnymi podczas akcji „Lato w mieście 2020”. 
   8:00- 9:00 -   Podział na grupy, zabawy zapoznawcze integrujące grupy. 
   9:00- 9:30 -   Śniadanie 
10:00-12:30 – Warsztaty kulinarne z lodów tajskich SUGAR MAN na szkolnym terenie trawiastym. 
12:30-13:00 - Obiad. 
13:30-16:00 – Zajęcia plastyczne –piasklejki, filce, wycinanki. 
16:00-17:00 - Gry i zabawy stolikowe według zainteresowań. 
 
 
Wtorek 25 sierpnia 2020 r 
    7:30-9:00  - „Łamigłówki mądrej sówki’ - zagadki logiczne, szachy. 
    9:00-9:30  -  Śniadanie 
10:00-12:30   - Warsztaty plastyczne „Malowane magnesy”. 
12:30-13:00  - Obiad 
13:30-16:00  - Gry i zabawy rekreacyjne w plenerze, wyjście na plac zabaw ul. Jeździecka.  
16:00-17:00  - Zabawy konstrukcyjne, budowle z klocków.  
 
Środa 26 sierpnia 2020 r. 
   7:30-9:00  -.Gry i zabawy stolikowe według zainteresowań.  
   9:00-9:30 -  Śniadanie 
10:00-11:30 -  Zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw. 
11:30-12:30 -  Zajęcia rytmiczne – „Bębny, Bumbumrurki, Grzechotki” w trzech turach 
12:30-13:00 -  Obiad   
14:30-17.00 -  Zajęcia manualne – lepienie z plasteliny.. 
 
Czwartek 27 sierpnia 2020 r. 
   7:30- 9:00  - Gry i zabawy stolikowe. 
    9:00-9:30 -  Śniadanie 
10:00-12:30 -  Zajęcia taneczne JUST DANCE KIDS w salach 
12:30-13:00 -  Obiad. 
13:00-15:30 -  Przygotowanie do konkursu plastycznego „Kreci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. 
15:30-17:00 -  Projekcja filmów ekologicznych dla dzieci. 
 
Piątek  28 sierpnia 2020 r. 
   7:30- 8:30    - Zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe.  
    9:00-9:30    - Śniadanie 
10:00-12.30    - „BUMPERBALL” – zajęcia rekreacyjno-ruchowe w trzech turach na terenie trawiastym. 
12.30-13.00    - Obiad w trzech turach. 
13:30-15:00    - Zajęcia plastyczne – piasklejki, wycinanki z filcu, wyklejanki w technice origami. 
15:00-17:00    - Projekcja bajek animowanych i filmów familijnych. 

Małgorzata Bielecka 
Kierownik Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej  

Lata w mieście 2020 w SP 385 
Tel. 601 055 610 

 
 


