
 

 

 

  „…nie wolno lekceważyć potrzeb dziecka,  

należy mieć szacunek dla jego niewiedzy,  

  pracy, poznania, niepowodzeń i łez.” 

                                                (Janusz Korczak)  

 

 

 

 

Program akcji „Lato w Mieście 2014” 
prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 141 

Warszawa, ul. Szaserów 117 

 

 

Cele: 
Zapewnienie uczniom atrakcyjnego, bezpiecznego wakacyjnego 

wypoczynku 
-stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań  

-wzbudzanie i rozwijanie zamiłowania do sportu 

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze 

-rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych, poznawczych i intelektualnych, 

- stwarzanie możliwości pozytywnego zaistnienia w grupie rówieśniczej, 

 
 

Program szczegółowy 
 

 

4.08.2014 (poniedziałek) 
Apel porządkowy, omówienie  bezpieczeństwa podczas akcji „Lato w Mieście 2014”, zasad  

korzystania z sali gimnastycznej, boiska. 

Zajęcia na basenie „Szuwarek” 

Zajęcia sportowe  

Gry i zabawy integracyjne. 

Dyskoteka powitalna 

 

5.08.2014 (wtorek) 
Spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej 

Zabawy sportowe na boisku szkolnym. 

Gry i zabawy edukacyjne. 

gry i zabawy integracyjne 

Lato, lato… - praca plastyczna (orgiami płaskie z koła) 

Czytanie książki Szymona Sławińskiego „Mały Powstaniec” – wzbogacenie wiedzy dzieci na 

temat powstania warszawskiego z okazji 70  Rocznicy 

Jak opatrywano rannych? - 70 rocznica Powstania Warszawskiego – pierwsza pomoc 



 

 

6.08.2014 (środa) 
Zajęcia na basenie „Szuwarek” godz. 10.00 -11.00 

Czytanie bajek braci Grimm. 

Śpiewać każdy może - konkurs karaoke 

Przybliżenie wiedzy o Powstaniu Warszawskim z okazji 70. rocznicy. 

Zajęcia dydaktyczne – Kraje należące do Unii Europejskiej. Wykonanie flagi Unii 

 

7.08.2014 (czwartek) 
Czytanie bajek braci Grimm. 

"Powstaniec"- praca plastyczna( wykorzystanie różnych technik plastycznych). 

Gry stolikowe 

Quiz związany z Unią Europejską – 10 rocznica wstąpienia Polski do UE. 

Zabawy i gry sportowo – rekreacyjne ( drużynowe gry sportowe, dwa ognie, ringo, badminton, 

tenis stołowy). 

 

 

8.08.2014 (piątek) 
Zajęcia na basenie „Szuwarek”  

Czytanie bajek braci Grimm. 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu 

Zajęcia plastyczne – Podroż po krajach Unii Europejskiej 

Malowanie kredą – konkurs plastyczny na boisku szkolnym 

 

11.08.2014 (poniedziałek) 
Zajęcia na basenie „Szuwarek” godz. 10.00 -11.00 

„Tyle słońca w całym mieście” 9.30 - 12.00  zajęcia w szkole przy ul. Bartosika  

"Bajkowy bohater" - praca plastyczna. 

Tenis stołowy gry indywidualne nauka odbić – przepisy 

Zawody sportowe dla młodszych i starszych / sztafety / 

Zajęcia plastyczne – Broszka z filcu 

 

12.08.2014 (wtorek) 
Olimpiada sportowa 

 "Muzyka z bajek" - konkurs muzyczny. 

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki 

Zajęcia czytelnicze - „Mikołajek” 

Powtórzenie wiadomości w zakresie ruchu drogowego – konkursy i zabawy słowne 

 

13.08.2014 (środa) 
Zajęcia na basenie „Szuwarek” godz. 10.00 -11.00 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej -rzeźba w formie. Forma rzeźby 12 -13 

Zajęcia ruchowe –konkurs tańca. 

Gry planszowe rozwijające myślenie twórcze i strategiczne. 

Piłka nożna halowa dla starszych i młodszych 

                      / turniej drużyn unijnych /   

Różne dyscypliny lekkoatletyczne 

 

14.08.2014 (czwartek) 



 

 

Piłka koszykowa dla starszych i młodszych 

Dwa ognie usportowione 

Zajęcia świetlicowe –rozgrywki scrabble. 

Zabawa - „Mam Talent” 

Zabawy i gry sportowo – rekreacyjne 

 

18.08.2014 (poniedziałek) 
Zajęcia na basenie „Wodnik” godz. 10.00 -11.00 

Konkurs plastyczny „Moje ulubione zwierzę” 

Turniej gry w dwa ognie 

Zabawy i gry sportowo – rekreacyjne 

Zajęcia czytelnicze 

 

1908.2014 (wtorek) 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej-Z profilu czy en face? Sztuka portretowania 12.00-13.00 

Muzeum Narodowe 

Zabawy i gry sportowo – rekreacyjne ( drużynowe gry sportowe, dwa ognie, ringo, badminton, 

tenis stołowy). 

 

20.08.2014 (środa) 

Zajęcia na basenie „Wodnik” godz. 10.00 -11.00 

 Konkurs wiedzy Które kraje są członkami Unii Europejskiej?  

Zajęcie sportowo-rekreacyjne 

Jak opatrywano rannych? - 70 rocznica Powstania Warszawskiego – pierwsza pomoc 

 

21.08.2014 (czwartek) 
Zabawy i gry z układankami matematycznymi 

Turniej gry w dwa ognie 

Zajęcia  „Kropka i przecinek” – MPiK 

Muzeum Ordynariatu Polowego- „Zwyczajny człowiek w niezwyczajnych czasach” 

 

22.08.2014 (piątek) 
Zajęcia na basenie „Wodnik” godz. 10.00 -11.00 

Turniej tenisa stołowego 

II etap konkursu wiedzy Które kraje są członkami Unii Europejskiej? 

 

25.08.2014 (poniedziałek) 
Zajęcia na basenie „Wodnik” godz. 10.00 -11.00 

Olimpiada lekkoatletyczna – biegi na różnych dystansach z okazji 10 lat Polski w Unii 

Europejskiej. 

Jestem członkiem UE – praca plastyczna 

 

26.08.2014 (wtorek) 
Spacer po Pradze  

Turniej gry w dwa ognie 

Edukacja zdrowotna „łańcuch przeżycia” – nauka udzielania i pomocy przedmedycznej. 

Turniej  gry  w  „bierki” 

Zabawy i gry z układankami matematycznymi 

Zajęcia  „Kropka i przecinek” - MPiK 



 

 

 

 

27.08.2014 (środa) 
Zajęcia na basenie „Wodnik” godz. 10.00 -11.00 

Konkurs muzyczny „Jaka to melodia” 

Pogadanka  „Jak  radzić  sobie  z  negatywnymi  emocjami” 

 

28.08.2014 (czwartek) 
Zajęcia plastyczne - „Autoportret na wesoło” 

Gra miejska –śladami Powstania Warszawskiego 

Zabawy i gry sportowo – rekreacyjne 

 

 

29.08.2014 (piątek) 
Zajęcia na basenie „Wodnik” godz. 10.00 -11.00 

Zajęcie sportowo-rekreacyjne 

Zajęcia  podsumowujące:  „W  kręgu  naszych  spraw”. 

Dyskoteka 

 

 

 

 

Program będzie ulegał zmianie w momentach otrzymywania nowych ofert aktywnego spędzania 

czasu.  


