
 
Data/Dzień tygodnia  Program 

25.06.2018 r. 

PONIEDZIAŁEK 

Zbiórka uczniów do godz. 9.00. Przejazd MPK do Cinema City w Plazie – 
warsztaty na planie filmowym i seans filmowy. Po powrocie: gry 
zespołowe na świeżym powietrzu/ gry i zabawy stolikowe.  
Obowiązuje: legitymacja szkolna,  drugie śniadanie, napoje, 
kieszonkowe wg. uznania. 
Koszt 14zł/ dziecko 

26.06.2018 r. 

WTOREK 

Zbiórka uczniów do godz. 9.00. 
Przejazd MPK do Ogrodu Doświadczeń Al. Pokoju 68– zwiedzanie 
ogrodu z przewodnikiem, udział w lekcji muzealnej (zabawa terenowa) 
“W poszukiwaniu zaginionej szkatułki”.  
Obowiązuje: legitymacja szkolna, drugie śniadanie, napoje, 
kieszonkowe wg. uznania.  
Koszt: 10 zł bilet wstępu/dziecko,  zwiedzanie z przewodnikiem, lekcja 
muzealna. 

27.06.2018 r. 

ŚRODA 

Zbiórka uczniów do godz. 9.00. 
Robotyka - zajęcia na terenie szkoły. 
Następnie gry i zabawy  na placu zabaw w okolicy szkoły (opcjonalnie 
zakupy w sklepie – lody). 
Obowiązuje: drugie śniadanie, napoje, kieszonkowe wg. uznania. 
Koszt: 10 zł/dziecko 

28.06.2018 r. 

CZWARTEK 

Zbiórka uczniów do godz. 8.45. 
Przejazd MPK do Muzeum Narodowego, udział w warsztatach 
“Słońcem malowane. Witraże w Galerii Wyspiańskiego. Jak powstają 
ubrania?Historia mody - w Galerii Rzemiosła Artystycznego” 
(bezpłatnie). 
Wyjście do parku Jordana-  gry i zabawy w terenie. 
Obowiązuje: legitymacja szkolna,  drugie śniadanie, napoje, 
kieszonkowe wg. uznania. 

29.06.2018 r. 

PIĄTEK 

Zbiórka uczniów do godz. 9.00. 
Przejazd MPK do  Teatru Starego  – udział w warsztatach teatralnych + 
MICET ekspozycja interaktywna. Następnie lody w kawiarni. 
Obowiązuje: legitymacja szkolna,  drugie śniadanie, napoje, 
kieszonkowe wg. uznania. 
Koszt: 11 zł /dziecko  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Data/Dzień tygodnia  Program 

02.07.2018 r. 

PONIEDZIAŁEK 

Zbiórka uczniów do godz. 9.00. 
Przejazd MPK  do Centrum Kijów – warsztaty na temat kina i seans 
filmowy. Po powrocie: gry zespołowe na świeżym powietrzu/ gry i 
zabawy stolikowe.  
Obowiązuje: legitymacja szkolna, 2 bilety MPK 40min., drugie 
śniadanie, napoje, kieszonkowe wg. uznania. 
Koszt: 14 zł 
 

03.07.2018 r. 

WTOREK 

Zbiórka uczniów do godz. 9.00. 
Przejazd MPK do Muzeum Inżynierii Miejskiej – zwiedzanie z 
przewodnikiem wystawy „To takie proste” i udział w warsztatach pt. 
„Układ Słoneczny”. Następnie (opcjonalnie) spacer po Parku 
Bednarskiego. 
Obowiązuje: legitymacja szkolna, 2 bilety MPK 40 min., drugie 
śniadanie, napoje, kieszonkowe wg. uznania.  
Koszt: 15 zł bilet/dziecko , zwiedzanie z przewodnikiem  

04.07.2018 r. 

ŚRODA 

Zbiórka uczniów do godz. 9.00. 
Warsztaty plastyczne w szkole – torby plażowe bawełniane malowane 
farbami do tkanin. Następnie gry i zabawy na boisku sportowym Orlik 
(opcjonalnie zakupy w sklepie – lody). 
Obowiązuje: drugie śniadanie, napoje, kieszonkowe wg. uznania. 
Koszt: 12 zł. 

05.07.2018 r. 

CZWARTEK 

Zbiórka uczniów do godz. 8.30. 
Przejazd MPK do Muzeum Historycznego – zwiedzanie z przewodnikiem 
wystawy „Cybernetyka” oraz warsztaty „Widoki Krakowa”. Wizyta w 
kawiarni/ lodziarni.  
Obowiązuje: legitymacja szkolna, 2 bilety MPK, drugie śniadanie, 
napoje, kieszonkowe wg. uznania. 

06.07.2018 r. 

PIĄTEK 

Zbiórka uczniów do godz. 8.00. 
Wyjście ze szkoły o godz.8.30. Przejazd MPK do Muzeum Lotnictwa 
Polskiego – zwiedzanie z przewodnikiem oraz lekcja muzealna. 
Obowiązuje: legitymacja szkolna, 2bilety MPK 40 min., drugie 
śniadanie, napoje, kieszonkowe wg. uznania. 
Koszt: 7 zł bilet/dziecko , zwiedzanie z przewodnikiem  

 

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Opiekunowie (szkoła)              

biorą odpowiedzialność za Dzieci wyłącznie w tym czasie. W dniach, w których odbywać się będą               

wyjścia do instytucji kultury, zbiórka może być wyznaczona na wcześniejszą godzinę. Dziecko            

spóźnione będzie mogło uczestniczyć w zajęciach Akcji Lato tylko wówczas, gdy zostanie dowiezione             

do instytucji kultury przez swoich Rodziców. Dziecko nie może być pozostawione w szkole,  

ze względu na brak możliwości zapewnienia mu opieki. 



 

 


