
 
 

Ferie z baśnią i ilustracją dziecięcą 
 

 
 
Tydzień I           
12.02  poniedziałek 

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

09:00 - 9:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 wprowadzenie w tematykę i integracja 
11:30 - 13:00 warsztat plastyczny “kartka z książki liternictwo i exlibrys”  
13:30 - 14:30 obiad 

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

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

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 “Dziewczynka z zapałkami”- tworzenie alternatywnego 
zakończenia  
11:30 - 13:00 warsztat plastyczny -  “zakładka do naszej książki”  
13:30 - 14:30 obiad 

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

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

09:00- 09:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00 „Kto dba o książki?” - wycieczka i zwiedzanie Biblioteki 
Jagiellońskiej oraz Kliniki Papieru 

13:30 - 14:30 obiad  
14:30-17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
15.02 czwartek 

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

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 “Dziewczynka z zapałkami - w teatrze cieni” 

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny -  “okładka do naszej książki”   
13:30 - 14:30 obiad 

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

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

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 „Zaginiona rzecz” - tworzenie napisów do filmu 
11:30 - 13:00 warsztat plastyczny -  “ słownik dla Stefano”   
13:30 - 14:30 obiad 

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



 
 

Tydzień II         
19.02  poniedziałek 

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

09:00 - 9:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 wprowadzenie w tematykę i integracja 
11:30 - 13:00 warsztat plastyczny “kartka z książki liternictwo i exlibrys”  
13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
20.02 wtorek                                             
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 “Dziewczynka z zapałkami”- tworzenie alternatywnego 
zakończenia  
11:30 - 13:00 warsztat plastyczny -  “zakładka do naszej książki”  
  
21.02  środa  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00- 09:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00 wycieczka „Kto drukuje książki?” – zwiedzanie Drukarni Legra  
13:30 - 14:30 obiad  
14:30-17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
22.02  czwartek  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 “Dziewczynka z zapałkami - w teatrze cieni” 

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny -  “okładka do naszej książki”   
13:30 - 14:30 obiad 

13:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
23.02  piątek  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 „Zaginiona rzecz” - tworzenie napisów do filmu 
11:30 - 13:00 warsztat plastyczny -  “ słownik dla Stefano”   
13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
 
Zajęcia będą prowadzić również nasi wolontariusze z Włoch i Francji.  
Będziemy rozmawiać po angielsku, włosku i francusku.  
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 
 


