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Tydzień I     
27.06  poniedziałek 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
09:00 - 9:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 10:30 wprowadzenie w tematykę i integracja  
10:30 - 13:30 warsztat  EKO-BAJKA 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
28.06 wtorek                                                
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
09:30 - 11:00 warsztaty plastyczne – ''Kraina zaczarowanych śmieci '' gra planszowa  
11:00 – 13:30 warsztat  EKO-BAJKA 
Równolegle 11:00 -14:00 maraton plastyczny - plener malarski: temat ''Ogrody'' 
13:30 – 14:30 obiad 
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
29.06  środa 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00- 09:30 drugie śniadanie (własne) 
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
10:00 - 13:00 wycieczka – Lekcja muzealna „Laboratorium książki” Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie ( bilety godzinne i legitymacja) 
Równolegle 11:00 -14:00 maraton plastyczny - plener malarski: temat ''Ogrody'' 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30-15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
30.06  czwartek  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
10:00 - 12:30 warsztaty Szkiełko i Oko 
13:00 – 14:00 obiad 
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
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1.07  piątek 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
09:30 - 11:30 warsztaty plastyczne „Kraina zaczarowanych śmieci” 
11:30 - 13:00 warsztat  EKO-BAJKA 
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 Tydzień II  
   
04.07 poniedziałek        
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 - 9:30 drugie śniadanie (własne) 
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
09:30 - 10:30 wprowadzenie w tematykę i integracja  
10:30 - 13:00 warsztat  EKO-BAJKA 
13:30 - 14:30 posiłek  
14:30-15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
05.07 wtorek           
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
09:30 – 11:00 „Królewna śnieżka” gra plenerowa 
11:00 – 13:30 warsztat  EKO-BAJKA 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
06.07  środa          
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
10:00 – 13:00 wycieczka „W dawnej drukarni” Muzeum Inżynierii Miejskiej (bilety 
godzinne i legitymacja) 13:00 - 14:00 obiad 
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
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07.07  czwartek  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
10:00 - 12:30 warsztaty Szkiełko i Oko  
13:00 - 14:00 obiad   
14:30-15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
08.07 piątek 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
Równolegle 9:00-12:00 Eko-Animacje – Warsztaty Filmu Animowanego  
09:30 - 11:30 warsztaty „bajkowe postacie kredą na asfalcie”  
11:30 - 13:00 warsztat  EKO-BAJKA 
13:00 - 14:00 obiad 
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
Tydzień III  
11.07 poniedziałek        
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00  -  9:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 wprowadzenie w tematykę i integracja  
11:30 - 13:30 warsztaty plastyczne '' Kleks '' 
13:30 - 14:30 obiad  
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
12.07 wtorek           
08:00 – 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 -  09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 – 13:00 Wycieczka – Kryspinów ( bilety strefowe i legitymacja) 
Równolegle 10:00-13:00 maraton plastyczny - plener malarski: temat ''Ogrody'' 
13:00 - 14:00 obiad  
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
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13.07  środa          
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 -  09:30 drugie śniadanie (własne)  
09:30 - 13:00  „Chłopiec i świat” pokaz filmu oraz warsztaty  
Równolegle 10:00-13:00 maraton plastyczny - plener malarski: temat ''Ogrody'' 
13:30 - 14:30 posiłek  
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
14.07  czwartek  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 12:30 warsztaty Szkiełko i oko  
13:00 - 14:00 obiad   
14:00 - 15:30 warsztaty plastyczne – ''Kostka'' 
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
15.07 piątek 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztaty plastyczne -  ''Zielono mi '' malowanie podkoszulków  
11:30 - 13:00 warsztat  EKO-BAJKA 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 -15:00 czytamy ulubione bajki 
15:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu    
 
 


