
PONIEDZIAŁEK 
 

 
7.00 – zajęcia opiekuńcze, schodzenie się dzieci 
8.00 – zajęcia w grupach  

(omówienie regulaminów, integracja grup) 
8.30 – śniadanie  
9.00 – spotkanie z policjantem 

 „Bezpieczeństwo w czasie wakacji” 
11.00 – wyjście ze szkoły 
12.00 – zajęcia na Kręgielni w Sky Tower 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
13.40 – powrót do szkoły 
14.00 – obiad 
15.00 – zabawy na boisku szkolnym, 

odbieranie dzieci 
  

  

Ze względów 

higienicznych konieczne 

są skarpetki!  

W kręgielni dzieci 

wypożyczają buty. 



Wtorek 
 

 
7.00 – zajęcia opiekuńcze, schodzenie się dzieci 
8.00 – zajęcia w grupach 
8.30 – śniadanie  
9.30 – wyjście do kina na seans (10.15) „Kaczki z naszej 

paczki” 

 warsztaty plastyczne po spektaklu 
13.30 – obiad 

zabawy na boisku szkolnym,  
odbieranie dzieci 

  

  

Przed seansem chętni będą mogli 

kupić (do decyzji rodzica) popcorn 

lub specjalne zestawy „szkolne” 

w  promocyjnych cenach: 

 popcorn 1,5l + napój 0,4 l - 9,90 zł; 

nachos 75 g+ napój 0,4l – 15,90 zł). 



Prosimy o zadbanie o właściwy 
strój dzieci (sportowy, swobodny). 

 
Krem z filtrem do decyzji 

rodziców/opiekunów prawnych 
 
 

Sroda 
 
7.00 – zajęcia opiekuńcze, schodzenie się dzieci 
8.20 – śniadanie 
9.00 – wyjście ze szkoły  
9.30 – warsztaty w Edukacji Kreatywnej 
13.30 – powrót do szkoły, obiad 
15.00 – zabawy na boisku szkolnym, odbieranie dzieci 

 

  



Cały dzień spędzamy na świeżym 
powietrzu. 

Prosimy o zadbanie o właściwy strój dzieci 
(sportowy i swobodny). 

Krem z filtrem do decyzji 
rodziców/opiekunów prawnych 

 
Tego dnia nie ma obiadu w szkole. 

W wiosce indiańskiej przewidziane jest 
ognisko. Zapewniamy kiełbaski. 

 

Czwartek 

 
7.00 – zajęcia opiekuńcze, schodzenie się dzieci 
8.00 – śniadanie 
9.00 – wycieczka do wioski Indiańskiej Pocahontas; w 

czwartek nie ma obiadu (suchy prowiant: bułka na 
śniadanie, bułka słodka, kiełbasa z rusztu). 

14.00 – powrót do szkoły 
15.00 – zabawy na boisku szkolnym, odbieranie dzieci 

 

  



Piatek 
 
7.00 – zajęcia opiekuńcze, schodzenie się dzieci 
8.15 – wyjście ze szkoły  
9.00 – zajęcia w JumpWord  
12.00 – rejs statkiem po Odrze 
13.15 – 14.15 obiad 
14.15 – zabawy na boisku szkolnym, odbieranie dzieci 

 
 
 
 
 
 
 

  

Prosimy  zaopatrzyć dziecko w skarpetki 
antypoślizgowe. Są one konieczne podczas 
korzystania z Parku Trampolin. Potrzebna 

jest również pisemna zgoda 
rodziców/opiekunów na korzystanie z Parku 

JumpWord. 
Druk zgody można pobrać u opiekunów lub 
ze strony: 
http://jumpworld.pl/wroclaw/dokumenty/ 
lub otrzymać w szkole. 

 



TYGODNIOWY  

Plan  

zajęć 
 

 
Podane godziny są orientacyjne.  

Ze względu na ilość grup oraz ich możliwości 

wychowawca grupy decyduje  

o godzinie wyjścia ze szkoły. 

 


