
PROGRAM AKCJI „WAKACJE Z DK LSM” 

I tydzień: 4 lipca, 6 lipca, 8 lipca 

PONIEDZIAŁEK 4 LIPCA 

8.00 – 9.00 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 10.30 Kamishibajki – warsztaty plastyczno-teatralne z wykorzystaniem  

 Teatrzyku Kamishibai 

 Wesołe pląsanie – sceniczne warsztaty taneczne 

10.30 – 12.00 Cudeńka w kolorze ziemi – warsztaty ceramiczne  

 Śpiewajmy razem – warsztaty wokalne  

12.00 – 12.30 Posiłek 

12.30 – 14.00 Klub Młodego Reportera – warsztaty dziennikarskie 

14.00 – 15.00 Mali Detektywi Na Tropie – turniej 

15.00 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

  

ŚRODA 6 LIPCA 

8.00 – 9.00 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 12.00 Wycieczka – Inkubator Pszczelarstwa w Pszczelej Woli 

 Warsztaty edukacyjne, pieczenie ciastek „Całuski pszczelowolskie”, 

 warsztat wykonania świec z węzy, zwiedzanie parku i okolic 

12.30 – 13.00 Posiłek 

13.00 – 14.30 Kreski, plamy i kolory – warsztaty plastyczne 

 Wesołe pląsanie - sceniczne warsztaty taneczne 

14.30 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

 

PIĄTEK 8 LIPCA 

8.00 – 9.00 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 10.00 Klub Młodego Reportera – warsztaty dziennikarskie 

10.00 – 11.30 Centralny Plac Zabaw – warsztaty kreatywne 

11.30 – 12.00 Posiłek 

12.00 – 13.30 Wycieczka do Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie 

13.30 – 15.00 Cudeńka w kolorze ziemi – warsztaty ceramiczne  

 Śpiewajmy razem – warsztaty wokalne  

15.00 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

 

II tydzień: 11 lipca, 13 lipca, 15 lipca 

PONIEDZIAŁEK 11 LIPCA 

8.00 – 9.00 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 10.30 Kamishibajki – warsztaty plastyczno-teatralne z wykorzystaniem  

 Teatrzyku Kamishibai 

 Wesołe pląsanie – sceniczne warsztaty taneczne 

10.30 – 12.00 Ramka na zdjęcia z motywem morskim wykonana metodą  

 scrapbookingu  

 Śpiewajmy razem  

12.00 – 12.30 Posiłek 

12.30 – 14.00 Klub Młodego Reportera – warsztaty dziennikarskie 

14.00 – 15.00 Jaka to bajka? – turniej wiedzy 

15.00 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

 



ŚRODA 13 LIPCA 

8.00 – 9.00 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

10.00 – 12.00 Wycieczka – Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 

 Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem.  

12.30 – 13.00 Posiłek 

13.00 – 14.30 Kreski, plamy i kolory – warsztaty plastyczne 

 Wesołe pląsanie - sceniczne warsztaty taneczne 

14.30 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

 

PIĄTEK 15 LIPCA 

8.00 – 9.00 

Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 10.00 Klub Młodego Reportera – warsztaty dziennikarskie 

10.00 – 11.30 Centralny Plac Zabaw – warsztaty kreatywne 

11.30 – 12.00 Posiłek 

12.00 – 13.30 Kreski, plamy i kolory – warsztaty plastyczne 

 Wesołe pląsanie - sceniczne warsztaty taneczne 

13.30 – 15.00 Tworzenie lampionów ze słoików i sznurka (elementy makramy) 

 Śpiewajmy razem – warsztaty wokalne  

15.00 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

 

 

 

 

 

III tydzień: 17 sierpnia, 19 sierpnia 

 

ŚRODA 17 SIERPNIA 

8.00 – 9.00Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 14.00 

Wycieczka – Ranczo Arka 

14.00 – 15.00 

Turniej BINGO! 

15.00 – 15.30 

Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

 

PIĄTEK 19 SIERPNIA 

8.00 – 9.00 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 10.00 Klub Młodego Reportera – warsztaty dziennikarskie 

10.00 – 11.30 Centralny Plac Zabaw – warsztaty kreatywne 

11.30 – 12.00 Posiłek 

12.00 – 13.30 Kreski, plamy i kolory – warsztaty plastyczne 

 Wesołe pląsanie - sceniczne warsztaty taneczne 

13.30 – 15.00 Ramka na zdjęcia wykonana metodą scrapbookingu  

 Śpiewajmy razem – warsztaty  

15.00 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

 

 

 



IV tydzień: 22 sierpnia,24 sierpnia, 26 sierpnia 

PONIEDZIAŁEK 22 SIERPNIA 

8.00 – 9.00Z Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 10.30 Kamishibajki – warsztaty plastyczno-teatralne z wykorzystaniem 

 Teatrzyku Kamishibai 

 Wesołe pląsanie – sceniczne warsztaty taneczne 

10.30 – 12.00 Tworzenie biżuterii ze sznurka, koralików i innych dodatków 

 Śpiewajmy razem – warsztaty wokalne  

12.00 – 12.30 Posiłek 

12.30 – 14.00 Klub Młodego Reportera – warsztaty dziennikarskie 

14.00 – 15.00 Zagadkowy Turniej Drużynowy – turniej wiedzy 

15.00 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

  

ŚRODA 24 SIERPNIA 

8.00 – 9.00 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 12.00 Wycieczka – Centrum Spotkania Kultur 

 Zwiedzanie pasieki, warsztaty kostiumowe, oprowadzanie po instytucji. 

13.00 – 13.30 Posiłek 

13.30 – 15.00 Kreski, plamy i kolory – warsztaty plastyczne 

 Wesołe pląsanie - sceniczne warsztaty taneczne 

15.00 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

 

 

 

 

PIĄTEK 26 SIERPNIA 

8.00 – 9.00 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

9.00 – 10.00 Klub Młodego Reportera – warsztaty dziennikarskie 

10.00 – 11.30 Centralny Plac Zabaw – warsztaty kreatywne 

11.30 – 12.00 Posiłek 

12.00 – 13.30 Wycieczka do Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie 

13.30 – 15.00 Zakładki do książek wykonane metodą scrapbookingu  

 Śpiewajmy razem – warsztaty wokalne  

15.00 – 15.30 Zajęcia świetlicowe (gry kreatywne i zabawy na świeżym powietrzu)  

 

Ważne informacje:  

1. Dziecko powinno mieć ze sobą: drugie śniadanie, napój (woda, herbata, 

sok), nakrycie głowy, posiłek na ognisko (planowana wycieczka w II turze). 

2.  Prosimy nie dawać dzieciom: słodyczy (twarde cukierki, lizaki, wyroby 

czekoladowe, chipsy), napojów gazowanych i energetycznych. 

3.  Prosimy nie dawać dziecku urządzeń elektronicznych (telefon, tablet). Jeżeli 

dziecko musi wziąć ze sobą telefon, na czas trwania zajęć będzie musiało 

oddać go instruktorowi. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod numerem 

telefonu: 572 863 033 (dostępny podczas warsztatów i wycieczek). 

4.  Rodzice są zobowiązani zapewnić bezpieczne przyjście dziecka na zajęcia 

oraz jego powrót do domu. Organizatorzy nie odpowiadają za dzieci poza 

godzinami zajęć. 

 

 


