
AKCJA – „LATO W SZKOLE 2019” 

TYDZIEŃ I 

WYCHOWAWCA –p. Renata Hofbauer i p. Iwona Suwaj 
Kierownik – p. Barbara Rakowska 

Ze względu na ewentualne wyjścia poza teren szkoły określamy najpóźniejszą godzinę przyjścia na zajęcia i najwcześniejszą godzinę 

opuszczenia zajęć: 

8.00 – 9.30 – dotarcie ( dowiezienie ) uczniów do szkoły na zajęcia, 

14.00 – 16.00 – odbieranie uczniów ( opuszczanie przez uczniów szkoły ). 

 

 

Poniedziałek 
24.06.2019 

Wtorek 
25.06.2019 

Środa 
26.06.2019 

Czwartek 
27.06.2019 

Piątek 
28.06.2019 

              8.00 – 9.00  

Schodzenie się dzieci, gry 

planszowe, konstruowanie 

z klocków 

     

Ogród Doświadczeń im. 

S. Lema 

Bilet wstępu + 

przewodnik 15 zł/os. 

W godz. 10.30 – 12.00 

 

Prosimy, aby w tym dniu 

dzieci przyszły 

najpóźniej na godz. 9.00 

Centrum Nauki i Zabawy 

Klockoland – ul. Mikołajska 

 

 10.00 – 11.30 – warsztaty: 

Niezwykły świat 

wynalazków 

 

Bilet wstępu 25zł 

 

 

 

GOKIDS + warsztaty 

chemiczne Mały 

Naukowiec 

 

Bilet wstępu – 29 zł 

Godz. 11.30 – 13.00 

 

Potrzebne zgody 

Rodziców 

 

 

 

 

Muzeum Starych Gier 

 

 

ul. Centralna 41 a 

Bilet wstępu – 20 zł 

 

Godz. 11.00 – 13.00 

 

 

Papugarnia 

Rynek 23/3 

 

Bilet wstępu – 25 zł 

(+warsztaty) 

 

Godz. 11.00 – 12.30 

Prosimy, aby dzieci miały 

na sobie ubranie z długim 

rękawem. Dziewczynki 

bez kolczyków, bez ozdób 

różnego rodzaju. 

Bez zegarków. 

 

 

 

Potrzebne będą: 

- odpowiedni strój, 

nakrycie głowy 

- kieszonkowe 

 

 

 

 

 

Powrót ok. 14.30 – 15.00 

Potrzebne będą: 

 

- kieszonkowe 

 

 

 

 

 

 

Powrót ok. 14.00 – 14.30 

Potrzebne będą: 

 

- kieszonkowe 

 

 

 

Powrót do szkoły ok.  

15.00 

 

Potrzebne będą: 

 

- kieszonkowe 

 

 

 

 

 

Powrót ok.  – 15.00 

 

Potrzebne będą: 

 

- kieszonkowe 

 

 

 

 

 

Powrót do szkoły ok. 15.00 



 

AKCJA – „LATO W SZKOLE 2019” 

TYDZIEŃ II 

WYCHOWAWCA – p. Anna Bulska, p. Dorota Jabłońska, p. Barbara Rakowska 
Kierownik wypoczynku – p. Małgorzata Kordyl 

Ze względu na ewentualne wyjścia poza teren szkoły określamy najpóźniejszą godzinę przyjścia na zajęcia i najwcześniejszą godzinę opuszczenia 

zajęć: 

8.00 – 9.30 – dotarcie ( dowiezienie ) uczniów do szkoły na zajęcia, 

14.00 – 16.00 – odbieranie uczniów ( opuszczanie przez uczniów szkoły). 

 

Poniedziałek 
01.07.2019 

Wtorek 
02.07.2019 

Środa 
03.07.2019 

Czwartek 
04.07.2019 

Piątek 
05.07.2019 

               8.00 – 9.00   

Schodzenie się dzieci.              

Gry planszowe, konstruowanie z 

klocków. Gry i zabawy.                           

 

Wyjście do ZOO – Kraków 

Piknik w Lasku Wolskim 

8.00 – 9.00 

Schodzenie się dzieci. 

Gra w szachy. 

 

10.00 – wyjście do Parku 

im. H. Jordana – podchody 

oraz gry i zabawy na 

świeżym powietrzu. 

 

 

Kino – film do 

uzgodnienia. 

 

8.00 – 9.00 

Schodzenie się dzieci. 

Rysowanie, malowanie. 

 

 

Muzeum Witrażu 

- warsztaty „ Światło i 

kolor” 

 

 

8.00 – 9.00 

Warsztaty cyrkowe 

I gr. 9.00 – 10.00 

II gr. 10.00 – 11.00 

Oraz ok. 20 min bańki 

mydlane na boisku 

szkolnym 

Koszt – 13 zł/os. 

Wyjście do Ogrodu 

Botanicznego 

- spacer po Ogrodzie; 

- rozpoznawanie roślin 

ozdobnych i leczniczych. 

Poznanie nowych 

gatunków drzew. 

 

              8.00 – 9.00   

Schodzenie się dzieci.  

 

           Gry i zabawy. 

Rysowanie, malowanie farbami. 

     

 Wyjście na lody 

 

Muzeum Lotnictwa 

godz.12:00 -15:00 

Potrzebne będą: 

- bilet wstępu – 10 zł 

- 2 bilety ulgowe 20 minutowe; 

- 2 bilety ulgowe 50 minutowe. 

- kieszonkowe 

Zabieramy odpowiednie obuwie, 

nakrycie głowy, kanapki, wodę 

oraz kieszonkowe 

Potrzebne będą: 

  - 4 bilety ulgowe 20 min.  

- wygodne obuwie, mały 

kocyk lub ręczniczek do 

siedzenia, czapka z 

daszkiem, coś do 

przegryzienia. 

- kieszonkowe 

 

Potrzebne będą: 

- bilet wstępu 25 zł; 

- 2 bilety ulgowe 40 

min; 

 

- kieszonkowe 

 

Powrót ok. – 15.30 

 

 

Potrzebne będą: 

bilet wstępu 5 zł; 

- 2 bilety ulgowe 20 min; 

- 2 bilety ulgowe 50 min. 

- kieszonkowe 

 

 

 

Powrót ok. godz.   16.00 

 

 

Potrzebne będą: 

- opłata za zajęcia 7 zł + /1,50 

zł przewodnik/ 

   - 2 bilety ulgowe 20 min. 

   - 2 bilety ulgowe 50 min.                   

   - kieszonkowe 

Wyjście godz. 9.45 

Planowany powrót ok. godz. 

16.00 



 

AKCJA „ LATO W SZKOLE 2019” 
TYDZIEŃ III 

WYCHOWAWCA – p. Małgorzata Kordyl, p. Aneta Michalska 
Kierownik wypoczynku – p. Dorota Jabłońska - Kocela 

Ze względu na ewentualne wyjścia poza teren szkoły określamy najpóźniejszą godzinę przyjścia na zajęcia i najwcześniejszą godzinę 

opuszczenia zajęć: 

8.00 – 9.30 – dotarcie ( dowiezienie ) uczniów do szkoły na zajęcia, 

14.00 – 16.00 – odbieranie uczniów ( opuszczanie przez uczniów szkoły). 

 

 

Poniedziałek 
08.07.2019 

Wtorek 
09.07.2019 

Środa 
10.07.2019 

Czwartek 
11.07.2019 

Piątek 
12.07.2019 

Reni – Sport tj. ścianka 

wspinaczkowa 

Ul. Szymonowicza 83 a 

 

 

Potrzebne będą: 

 

- bilet wstępu 28 zł; 

- 2 bilety ulgowe 20 min. 

- kieszonkowe 

 

 

 

Wioski Świata 

Park Edukacji Globalnej 

Ul. Tyniecka 39 

 

 

 

Potrzebne będą: 

 

- bilet wstępu 25 zł; 

- 2 bilety ulgowe 20 min. 

- kieszonkowe 

 

 

 

 

Kręgielnia 

Ul. Aleja Pokoju 44 

 

 

 

Potrzebne będą: 

- bilet wstępu 11 zł; 

- 4 bilety ulgowe 20 min. 

- 2 bilety ulgowe 50 min. 

- kieszonkowe 

 

 

 

 

-zabawy ruchowe na 

boisku szkolnym. 

 

 

 

 

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej    

Ul. Świętego Wawrzyńca 15 

 

 

 

Potrzebne będą: 

- bilet wstępu 14 zł; 

- 2 bilety ulgowe 50 min. 

- kieszonkowe 

 

 

 

 

Po powrocie: 

- zajęcia plastyczne 

- gra w szachy 

Centrum Szkła i 

Ceramiki 

Ul. Lipowa 3 

Potrzebne będą: 

- bilet wstępu 25 zł; 

- 4 bilety 20 min. 

- 2 bilety 50 min. 

- kieszonkowe 

 

 

     

 
 



 

 


