
 

 

I TURNUS  

 04-08 lipca 2022r 
godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

7:00 

– 

8:00 

- zbiórka, 

- sprawdzanie 

obecności, 

- pogadanka 

dotycząca zasad 

bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

8:00 

– 

8:30 

Śniadanie, 

przygotowanie 

drugiego śniadania na 

wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

8:30 

– 

11:00 

Odkrywamy niezwykłe 

zagadki i szukamy 

ukrytego skarbu- gra 

terenowa w Parku 

Czartoryskich 

Wycieczka do 

Kazimierza Dolnego: 

 Przejazd po 

miasteczku 

EkoBusikami 

 Budujemy domki 

dla owadów- 

warsztaty 

edukacyjne w 

Muzeum 

Przyrodniczym w 

Kazimierzu 

Dolnym 

Kolonijny Master Chef- 

warsztaty robienia pizzy 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

Wodne zabawy na 

szkolnym patio 

„Odkrywamy leśne 

tajemnice” spacer z 

leśnikiem po Lasach 

Państwowych, leśne 

ciekawostki, zagadki, 

quizy, zakończone 

ogniskiem 
11:00 

– 

13:00 

Kolonijny The Voice 

Kids- warsztaty 

muzyczne/ 

„Misja Robotyka”- 

warsztaty z robotyki 

i kodowania 

 

„Let`s talk & play”-

warsztaty językowe/ 

„Atelier małych 

artystów” warsztaty 

plastyczne 

 

„Misja Robotyka”- 

warsztaty z robotyki i 

kodowania/ 

Kolonijny The Voice 

Kids- warsztaty 

muzyczne 



13:00 

– 

13:30 

Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

13:30 

– 

15:30 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

15:30 

– 

16:00 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy 

swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II TURNUS 

11-15 lipca 2022 r. 
godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

7:00 

– 

8:00 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka 

dotycząca zasad 

bezpieczeństwa, 

-przedstawienie 

planu dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

8:00 

– 

8:30 

Śniadanie, 

przygotowanie 

drugiego śniadania 

na wyjście. 

Śniadanie, przygotowanie 

drugiego śniadania na 

wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

8:30 

– 

11:00 

Gry i zabawy 

integracyjne 

„Ahoj przygodo” -rejs 

statkiem po Wiśle w 

Puławach oraz piknik na 

Marinie 

Wizyta w Powiatowej 

Straży Pożarnej 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

Wodne zabawy na 

szkolnym patio 

„W poszukiwaniu 

Czarnej Damy”- 

wycieczka do Janowca. 

Zwiedzanie zamku i 

okolicy w towarzystwie 

rycerza. 
11:00 

– 

13:00 

Kolonijny The Voice 

Kids- warsztaty 

muzyczne / 

„Misja Robotyka”- 

warsztaty z 

robotyki i kodowania 

 

„Let`s talk & play”-

warsztaty językowe 

/ „Atelier małych 

artystów” warsztaty 

plastyczne 

 

Kolonijny The Voice 

Kids- warsztaty 

muzyczne / 

„Misja Robotyka”- 

warsztaty z robotyki i 

kodowania 

13:00 

– 

13:30 

Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 



13:30 

– 

15:30 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na basenie 

szkolnym/ 

„Coś z niczego”- zajęcia 

kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

„Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

15:30 

– 

16:00 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy 

swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III TURNUS 

 18-22 lipca 2022 
godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

7:00 

– 

8:00 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka 

dotycząca zasad 

bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

8:00 

– 

8:30 

Śniadanie, 

przygotowanie 

drugiego śniadania na 

wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

8:30 

– 

11:00 

Odkrywamy niezwykłe 

zagadki i szukamy 

ukrytego skarbu- gra 

terenowa na terenie 

miasta 

„Co słychać na łące, w 

ogrodzie i na polu?”- 

warsztaty przyrodniczo- 

ekologiczne w LODR w 

Końskowoli. Ognisko z 

pieczeniem kiełbasek. 

Kolonijny Master Chef- 

warsztaty robienia 

sałatki owocowej 

Wycieczka do 

Kazimierza Dolnego: 

 Warsztaty 

lepienia kogutów 

w Piekarni 

Sarzyński 

 „Przepis na 

skamieliny”- 

warsztaty 

edukacyjne w 

Muzeum 

Przyrodniczym w 

Kazimierzu 

Dolnym 

Zajęcia kreatywne/ 

Basen na szkolnym patio 

11:00 

– 

13:00 

„Let`s talk & play”-

warsztaty językowe 

/ 

„Misja Robotyka”- 

warsztaty z robotyki 

i kodowania 

 

 

Kolonijny The Voice 

Kids- warsztaty 

muzyczne / 

Atelier małych 

artystów” warsztaty 

plastyczne 

 

 

„Let`s talk & play”-

warsztaty językowe 

/ 

„Misja Robotyka”- 

warsztaty z robotyki i 

kodowania 

 



13:00 

– 

13:30 

Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

13:30 

– 

15:30 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

 

15:30 

– 

16:00 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy 

swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV TURNUS 

 25-29 lipca 2022 
godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

7:00 

– 

8:00 

- zbiórka, 

- sprawdzanie 

obecności, 

- pogadanka 

dotycząca zasad 

bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

- przedstawienie planu 

dnia, 

- zbiórka, 

- sprawdzanie   

obecności, 

- pogadanka dotycząca 

zasad bezpieczeństwa, 

-przedstawienie planu 

dnia, 

8:00 

– 

8:30 

Śniadanie, 

przygotowanie 

drugiego śniadania na 

wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

Śniadanie, 

przygotowanie drugiego 

śniadania na wyjście. 

8:30 

– 

11:00 

Zajęcia integracyjne Kolonijny Master Chef- 

warsztaty kulinarne 

Rowery poziome, 

cyrkowe, riksze i inne 

nietypowe dwukołowce- 

wizyta w Muzeum 

Nietypowych Rowerów 

w Gołębiu 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

Wodne zabawy na 

szkolnym patio 

„Spacer z alpakami”-

wyjazd na alpakoterapię 

do Bronowic 

11:00 

– 

13:00 

„Let`s talk & play”-

warsztaty językowe 

/ 

„Misja Robotyka”- 

warsztaty z robotyki 

i kodowania 

Kolonijny The Voice 

Kids- warsztaty 

muzyczne / 

Atelier małych 

artystów” warsztaty 

plastyczne 

Kolonijny The Voice 

Kids- warsztaty 

muzyczne / 

Atelier małych 

artystów” warsztaty 

plastyczne 

13:00 

– 

13:30 

Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 



13:30 

– 

15:30 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

Dzieciaki na fali”- 

nauka pływania na 

basenie szkolnym/ 

„Coś z niczego”- 

zajęcia kreatywne/ 

warsztaty Lego 

lub Kolonijne kino 

(+popcorn) 

15:30 

– 

16:00 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy 

swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

Podwieczorek, 

Gry i zabawy swobodne. 

Odbiór dzieci 

 


