
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany planu zajęd. 

Godziny podane w wykazie są godzinami rozpoczęcia i zakooczenia zajęd. 

Grupa Poniedziałek 
 07.02 

Wtorek 
 08.02 

Środa 
09.02 

Czwartek  
10.02 

Piątek 
 11.02 

1 
7.00 – 9.15                            
Zabawy w kącikach  
zabaw 
 
10.15 - 11.45 
Muzeum Historii                               
Żydów Polskich Polin                                                 
warsztaty                                               
"Co robi wiewiórka                           
w synagodze?"       
               
13.00 – obiad   i podwieczorek 
 
13.30 – 17.00                          
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00 – 8.30                                 
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.00 – 10.00  
Basen Wodnik 
 
11.30 – 13.00 
OPP 2 ul. Nobla 18 
Warsztaty plastyczne „Każdy 
może byd artystą” 
 
14.00 – obiad i podwieczorek 
 
14.30  – 17.00                           
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 

7.00 - 9.30                            
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.30 – 11.00                           
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne 
oraz wg zainteresowao dzieci) 
 
11.30 - 13.00                                  
OPP 2 ul. Nobla 18  
Warsztaty z języka 
angielskiego „Have fun and 
learn” 
 
14.00 obiad i podwieczorek 
 
14.30 – 17.00                  
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne 
oraz wg zainteresowao dzieci) 
 
 

7.00 – 10.40                                       
zabawy w kącikach zabaw 
 
10.40 – 11.40 
Warsztaty plastyczne podczas 
których uczniowie będą 
przygotowywad prace plastyczne 
na Dzielnicowy Konkurs 
Plastyczny „Zimowe Impresje – 
Ludzie listy piszą…” 
 
11.50 – 12.50  
W świecie eksperymentów – 
doświadczenia 
 
12.50 – 13.30 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
13.30  - obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00 - zabawy i zajęcia 
wg planu wychowawcy 
(rekreacyjne, sportowe, 
społeczno – wychowawcze, 
edukacyjne oraz wg 
zainteresowao dzieci) 

7.00 - 11.30                                    
zabawy w kącikach zabaw 
 
12.30 – 13.30                              
Muzeum Warszawy Rynek 
Starego Miasta 28-42                                        
zajęcia filmowe                                 
"Bajki baśnie animacje"  
 
14.30 –obiad i podwieczorek 
 
15.00 – 17.00                                     
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
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7.00 - 8.30                              
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.00 – 10.00  
Basen Wodnik 
 
11.30 – 13.00 
OPP 2 ul. Nobla 18 
Plastyczno – techniczne warsztaty 
motoryczne 
 
13.30 – obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00                          
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 

7.00 - 9.00                              
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.00 – 11.30 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
11.30 – 13.00 
OPP 2 ul. Nobla 18 
Tenis stołowy i gry rekreacyjne 
 
13.30 – obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00                        
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 

7.00 - 9.30                    zabawy 
w kącikach zabaw 
 
11.30 – 13.00                                  
OPP 2 ul. Nobla 18 
Zabawy rekreacyjne i gry 
sportowe  
 
13.30 – obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne 
oraz wg zainteresowao dzieci) 
 

7.00 - 9.30                              
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.30 – 10.30  
Warsztaty plastyczne podczas 
których uczniowie będą 
przygotowywad prace plastyczne 
na Dzielnicowy Konkurs 
Plastyczny „Zimowe Impresje – 
Ludzie listy piszą…” 
 
10.40 – 11.40 
W świecie eksperymentów – 
warsztaty z doświadczeniami 
 
11.40 – 13.30 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
13.30 – obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00                        
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-10.00                             
zabawy w kącikach zabaw 
 
11.00 – 13.00 
ul. Zielna 41/43 
Językowa Akademia Przygód - 
warsztaty „Wyprawa na Alaskę” 
 
14.00 – obiad i podwieczorek 
 
14.30 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
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7.00 - 9.30                              
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.30 – 11.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
11.30 – 13.00 
OPP 2 ul. Nobla 18 
Grafika na wesoło 
 
13.30 – obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
 
 
 
 
 

7.00 - 9.30                                 
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.30 – 11.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
11.30 – 13.00 
OPP 2 ul. Nobla 18 
Zima ze sportami walki 
 
13.30 – obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
 

7.00 - 9.30                                   
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.30 – 10.30 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowao dzieci) 
 
11.00 – 12.00  
Basen Wodnik 
 
13.00  – obiad i podwieczorek 
 
13.30 – 17.00                             
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowao dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00 - 9.30                               
zabawy w kącikach zabaw 
 
10.15 - 11.45 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
Polin warsztaty „Zapomniane 
zawody” 
 
13.00 – 14.00 
Warsztaty plastyczne podczas 
których uczniowie będą 
przygotowywad prace plastyczne 
na Dzielnicowy Konkurs 
Plastyczny „Zimowe Impresje – 
Ludzie listy piszą…” 
 
14.15 – obiad i podwieczorek 
 
14. 45 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 

7.00 - 10.00                              
zabawy w kącikach zabaw 
 
 
11.00 – 13.00 
ul. Zielna 41/43 
Warsztaty „Bystrzakowej 
Akademii Naukowej” 
 
14.30 – obiad i podwieczorek 
 
15.00 – 17.00                                     
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne 
oraz wg zainteresowao dzieci) 
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7.00 – 10.00                              
zabawy w kącikach zabaw 
 
10.40 –  13.00 
Centrum Nauki Kopernik 
 
14.00 – obiad i podwieczorek 
 
14.30 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
 
 
 
 

7.00 - 9.30                              
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.30 – 11.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
11.30 – 13.00 
OPP 2 ul. Nobla 18 
Zagadkowa głowa – gry 
edukacyjne 
 
13.30 – obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 

7.00 - 9.30                              
zabawy w kącikach zabaw 
 
9.30 – 11.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
11.30 – 13.00 
OPP 2 ul. Nobla 18 
Plastyczno – techniczne 
warsztaty motoryczne 
 
13.30 – obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-9.30                              zabawy 
w kącikach zabaw 
 
10.00 – 11.00  
Pływalnia Wodnik 
 
11.50 – 12.50 
Warsztaty plastyczne podczas 
których uczniowie będą 
przygotowywad prace plastyczne 
na Dzielnicowy Konkurs 
Plastyczny „Zimowe Impresje – 
Ludzie listy piszą…” 
 
13.00 – 14.00 
W świecie eksperymentów – 
warsztaty z doświadczeniami 
 
14.15 – obiad i podwieczorek 
 
14.45 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci 
 

7.00-10.00                              
zabawy w kącikach zabaw 
 
11.15 – 12.15 
Muzeum Woli ul. Srebrna 12 
„Dzieo z życia młodego 
warszawiaka” 
 
13.30 – obiad i podwieczorek 
 
14.00 – 17.00 
zabawy i zajęcia wg planu 
wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowao dzieci) 
 

 

 


