
 HARMONOGRAM „AKTYWNE LATO 2022” (III TYDZIEŃ: 25 – 29.07.2022)        

       
PONIEDZIAŁEK  25.07 WTOREK  26.07 ŚRODA  27.07 CZWARTEK  28.07 PIĄTEK  29.07 

 

 

8:00 zbiórka w SP 4                                 

ul. Harcerska 9, Ząbki 
 

 

 

8:00 zbiórka w SP 4                                 

ul. Harcerska 9, Ząbki 
 

 

 

7:45 zbiórka w SP 4                                                

ul. Harcerska 9, Ząbki 
 

 

 

8:00 zbiórka w SP 4                                 

ul. Harcerska 9, Ząbki 
 

 

 

8:00 zbiórka w SP 4 
 ul. Harcerska 9, Ząbki  

  
 

 

 

wycieczka do  
SALA ZABAW  

„KOLORADO”  
zajęcia sportowe    

przygoda z książką  
gry planszowe  

obiad  
nauka pływania / zabawa 

podwieczorek 

 

 

wycieczka do kina Helios                  

film pt.: 
„PAN WILK I SPÓŁKA”  

zajęcia sportowe   
przygoda z książką 

gry planszowe 
obiad 

nauka pływania / zabawa 
podwieczorek 

  

 

 

wycieczka do gospodarstwa            
               edukacyjnego                       

"MŁYN GĄSIOROWO"                                                  

w programie między innymi: 
spacer ścieżką edukacyjną, 

warsztaty manualne,  
zabawy sportowe, 

plac zabaw, gry terenowe 
obiad: zupa pomidorowa,                 

placki z jabłkami :) 
 
 

 

 

olimpiada - zajęcia sportowe   
przygoda z książką 

gry planszowe 
konkurs plastyczny                 
„JEM ZDROWO” 

obiad 
nauka pływania / zabawa 

szkolenie pierwsza pomoc                 

nad wodą 
podwieczorek 

 

 

super zabawa 
„CYRK EINSTEINA” 

przygoda z książką 
gry planszowe 

obiad 
kręgielnia – zawody bowlingowe  

nauka pływania / zabawa 
podwieczorek 

 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 
skarpetki antypoślizgowe, jeśli 

ktoś nie ma można kupić na 

miejscu, cena: 7,5 zł 
strój na pływalnię 
klapki basenowe 

czepek, okularki, ręcznik 
obuwie sportowe na jasnej    

podeszwie (na zmianę) 
koszulka na zmianę 
picie i II śniadanie 

 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 
dla chętnych: 

zestaw: napój 0,4l + mały 

popcorn / cena zestawu  
dla grup 15,- 

strój na pływalnię 
klapki basenowe 

czepek, okularki, ręcznik 
obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 
picie i II śniadanie 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 
 

bluza, czapka 
picie i II śniadanie 

 

 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 
strój na pływalnię 
klapki basenowe 

czepek, okularki, ręcznik 
koszulka na zmianę 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 
kredki       

picie i II śniadanie 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 
strój na pływalnię 
klapki basenowe 

    obuwie sportowe na jasnej      
      podeszwie (na zmianę)        

picie i II śniadanie 

 

ODBIÓR DZIECI 
 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I p./ patio Fantazja S. 
 

 

ODBIÓR DZIECI 
 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I p. / patio Fantazja S. 

 

ODBIÓR DZIECI 
 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

patio Fantazja Smaku 

 

ODBIÓR DZIECI 
 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I p. / patio Fantazja S. 

 

ODBIÓR DZIECI 
 Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I p. / patio Fantazja S. 

              Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00. Każdego dnia rodzice / opiekunowie przyprowadzają dzieci wg. harmonogramu zajęć. NA SPÓŹNIALSKICH       NIE CZEKAMY   
Kierownik: Robert Świst 696 011 090 
Wychowawcy: Joanna Kamut-Konopa, Zuzanna Szerszeniewska, Bartłomiej Ciupa 

        Proszę, aby; 
• dzieci miały ze sobą drugie śniadanie, napój niegazowany, emulsję wodoodporną do opalania,  
• dzieci przed podróżą otrzymały w domu leki lokomocyjne,  
• były obecne przy pakowaniu plecaków, ponieważ później nie wiedzą co miały ze sobą i czy wszystko jest zabrane, 
• nie zabierały ze sobą wartościowych rzeczy, MCS w Ząbkach nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie,  
• telefonu dzieci używały tylko do kontaktu z rodzicem / opiekunem. 



 

 


