
Akcja Lato 2017  “Latający dywan” 

 

 

Tydzień I Europa           

 

26.06  poniedziałek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 wprowadzenie w tematykę i integracja  

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny - wenecka maska  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

27.06 wtorek                                             

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 w jeden dzień dookoła świata - przygotowujemy się do podróży  

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny - wenecka maska cz. 2   

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

28.06  środa 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 12:00 wytwórnia filmowa 

10:00 - 13:00 wyjście na wystawę „Najlepsze ilustracje ostatnich 50 lat”  

13:30 - 14:30 obiad  

14:30-17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

29.06  czwartek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat  plastyczny - słowiańskie wianki    

11:30 - 13:00 opowieści z walizki – bagaż emocjonalny 

13:30 - 14:30 obiad 

13:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

30.06  piątek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 przewodnik po świecie  

11:30 - 13:00 mapy wyobraźni – tworzenie interaktywnej mapy świata  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 

 

Zajęcia będą prowadzić również nasi wolontariusze z Grecji i Hiszpanii.  

Będziemy rozmawiać po angielsku, hiszpańsku i grecku 

  
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu  



Tydzień II Bliski Wschód i Azja 

                

03.07 poniedziałek                                                               

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00 - 9:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 12:00 wytwórnia filmowa 

09:30 - 11:00 wprowadzenie w tematykę i integracja (kultura)  

11:30 - 13:00 jak podróżować po świecie?  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

04.07 wtorek                                                                                  

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny dotyczący Bliskiego Wschodu - ornamenty na asfalcie  

11:30 - 13:00 baśnie kurdyjskie - teatr improwizacyjny 

13:30 - 14:30 obiad  

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

05.07  środa                                                                 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 14:30 maraton plastyczny rzeźba w glinie – temat „Kot” 

10:00 - 13:00 wycieczka do Centrum Muzułmańskiego  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

06.07  czwartek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny - chiński smok  

11:30 - 13:00 król Krak w Pekinie - gra terenowa  

13:30 - 14:30 obiad  

14:30- 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

07.07 piątek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat produkcji dźwięku z użyciem oprogramowania (muzyka Azji)  

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny - maska chińska  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

Zajęcia będą prowadzić również nasi wolontariusze z Grecji i Hiszpanii.  

Będziemy rozmawiać po angielsku, hiszpańsku i grecku 

  
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 

 

 

 



Tydzień III     Afryka i Ameryka Południowa  

 

10.07 poniedziałek                                                               

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 wprowadzenie w tematykę i integracja  

11:00 - 11:30 wprowadzenie w kolorystykę Afryki  

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny afrykańska maska i malowanie twarzy  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

11.07 wtorek                                                                                  

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00  -  9:30 drugie śniadanie 

09:30 - 11:00 afrykańskie rytmy – warsztaty bębniarskie 

11:30 - 13:00 “Wędrówka Nabu” - kreatywne czytanie 

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

12.07  środa                                                                 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 -  09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 13:00 wycieczka do Synagogi Tempel i JCC  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

13.07  czwartek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00  - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny – Ameryka Południowa   

11:30 - 13:00 Warsztaty z dialogu międzyreligijnego przygotowane przez wolontariuszy 

z IB Polska 

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

14.07 piątek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 śniadanie czy lunch? Różne zwyczaje jedzeniowie na świecie  - warsztaty 

multisensoryczne  

11:30 - 13:00 Tajlandia i Ekwador 

13:30 - 14:30 obiad  

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

Zajęcia będą prowadzić również nasi wolontariusze z Grecji i Hiszpanii.  

Będziemy rozmawiać po angielsku, hiszpańsku i grecku 

  
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 

 

 



Tydzień IV  Starożytne Cywilizacje     

 

17.07 poniedziałek                                                               

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 wprowadzenie w tematykę i integracja  

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny - Grecja  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

19.07  wtorek                                                                 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 Śladami Marco Polo- gra terenowa  

11:30 - 13:00 bestiariusz słowiański 

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

18.07 środa                                                                                  

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 -  09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 13:00 wycieczka do Muzeum Archeologicznego 

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

20.07  czwartek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00  - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 Podróż Odyseusza  

11:30 - 13:00 jak Odyseusz spotkał Dariusza - warsztaty z pisma perskiego  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

21.07 piątek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 wykopaliska archeologiczne - szukamy zaginionego skarbu   

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny – Starożytny Egipt 

13:30 - 14:30 obiad  

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

 

Zajęcia będą prowadzić również nasi wolontariusze z Grecji i Hiszpanii.  

Będziemy rozmawiać po angielsku, hiszpańsku i grecku 

  
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 


