
PLAN PRACY „LATO W MIEŚCIE 2021” 
UWAGA!!!     Podział na grupy nastąpi w pierwszym dniu turnusu Lata w mieście przed rozpoczęciem 
zajęć według preferencji i potrzeb dzieci. Proszę przyjść pierwszego dnia turnusu jak najwcześniej. 

 Plan realizowany będzie ten sam dla wszystkich grup z podziałem na tury. Proszę wyposażyć dzieci  
w legitymację, wodę, czapki przeciw słońcu, strój turystyczno - sportowy, strój na basen i dobry humor. 

Dodatkowo do planu dołączone będą prelekcje “Bezpieczne lato” z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej. 
Plan może ulegać drobnym zmianom, powroty z wycieczek zależeć będą od połączeń komunikacji i dynamiki grupy. 

Wychowawcy grup (liczebność grupy 12 dzieci) - p. Marek Mroczkowski, p. Marta Piotrowska,  
p. Magdalena Kulczycka, p. Beata Chromik, p. Justyna Komoda  

Tydzień II 5-9 lipca 2021 r. 

Poniedziałek 5 lipca 2021 r. 
  7:30- 8:00 -   Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i sanitarnymi podczas akcji „Lato w mieście 2020”. 
  8:30- 9:00 -   Śniadanie 
 10:00- 13:00 - wyjazd na basen OSiR Wawer Anin 
13:15-13:45 - Obiad. 
13:30-16:00 - Warsztaty plastyczne – pieczątki, wałki, farby. 
16:00-17:00 - Gry i zabawy stolikowe. 
 
Wtorek 6 lipca 2021 r 
  7:30 - 8:00 - „Łamigłówki mądrej sówki’ - zagadki logiczne 
  8:30 - 9:00 - Śniadanie 
10:00-13:00 - Wyjazd na plac zabaw – Park Znicza Grochów  
13:15-13:45 - Obiad 
13:30-16:00 - Zajęcia taneczne JUST DANCE KIDS 
16:00-17:00 - Zabawy konstrukcyjne, budowle z klocków.  
 
Środa 7 lipca 2021 r. 
7:30-    8:30 - Gry i zabawy stolikowe według zainteresowań.  
8:30 -   9:00 - Śniadanie, pobranie prowiantu obiadowego na wynos. 
10:00-15:30 - Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik  
15:30-17:00 - Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym. 
 
Czwartek 8 lipca 2021 r. 
  7:30-   9:00 - Gry i zabawy stolikowe. 
  9:00-   9:30 - Śniadanie 
10:00- 13.00 - Wyjazd na pływalnie Wesolandia 
13:15- 13:45 - Obiad  
14:00- 15:30 - “Ze złotą kaczką na lato” Pałace i zamki - zajęcia - spacer online z przewodnikiem 
                         ze Stowarzyszenia Złota Kaczka 
15:30- 17:00 - Gry i zabawy ruchowe w hali sportowej. 
 
Piątek 9 lipca 2021 r. 
   7:30 - 8:30    - Zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe.  
   8:30 - 9:00    - Śniadanie 
10:00- 13.00    - Wyjazd na pływalnie Wesolandia 
13.15- 13.45    - Obiad  
13:30 -15:00    - Akademia małego lekarza –” ABC pierwszej pomocy – misja dla superbohatera” 
                          zajęcia edukacyjne Spółdzielni Uniwersytetu Warszawskiego 
15:00- 17:00    - Wyjście z kocami piknikowymi i namiotami na boisko, zabawy plenerowe 
 

Małgorzata Bielecka 
Kierownik Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej 
Lata w mieście w SP 385 
m.bielecka@sp385.edu.pl 
tel. 601 055 610 
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