
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 

TYGODNIOWY   ROZKŁAD    ZAJĘĆ   

„  AKCJI  LATO  2019 ” 

  1 tydzień  ( 24.06.2019r. - 28.06.2019r.) 

godziny PONIEDZIAŁEK 

– 24.06.2019r. 

 

WTOREK 

– 25.06.2019r. 

ŚRODA 

–26.06.2019r. 

CZWARTEK 

– 27.06.2019r. 

PIĄTEK 

– 28.06.2019r. 

7.00 -9.00 Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 

śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 

śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, śniadanie 

 

9.00 -16.30 

 
 Wyjazd do kina w 

Jankach 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Stare Miasto – 

spacer, 

Multimedialny Park 

Fontann 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/plastyczne 

 

 Wyjazd do 

Kolorado 

Centrum Zabaw 

dla Dzieci / basen 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Wyjazd do 

Kolorado 

Centrum Zabaw 

dla Dzieci / basen 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Farma „Cztery 

Pory Roku” 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 

16.30 -17.00 

 

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

 

 



Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 

               2 tydzień    ( 01.07.2019r. - 05.07.2019r.) 

godziny PONIEDZIAŁEK 
– 01.07.2019r. 

 

WTOREK 
– 02.07. 2019r. 

ŚRODA 
–03.07. 2019r. 

CZWARTEK 
– 04.07. 2019r. 

PIĄTEK 
– 05.07. 2019r. 

7.00 - 9.00 Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 
 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 
 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, śniadanie 
 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę 
 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 
 

9.00  -16.30 
 

 Wyjazd do kina w 
Jankach 

 Zabawy sportowe/ 
muzyczne/ 
plastyczne  
 

 Wyjazd na kręgle 

 Zabawy 
sportowe/ 
muzyczne/ 
plastyczne  

 

 Wyjazd do Kolorado 
Centrum Zabaw dla 
Dzieci 

 Zabawy sportowe/ 
muzyczne/ 
plastyczne  
 

 Wyjazd na basen 

 Zabawy sportowe/ 
muzyczne/ 
plastyczne  
 

 Zoo -spacer 

 Zabawy sportowe/ 
muzyczne/ 
plastyczne 
 

 

16.30 -17.00 
 
 

Swobodne zabawy dzieci  
 

Swobodne zabawy dzieci  
 

Swobodne zabawy dzieci  
 

Swobodne zabawy dzieci  
 

Swobodne zabawy dzieci  
 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 

             3 tydzień     ( 08.07.2019r. - 12.07.2019r.) 

godziny PONIEDZIAŁEK 

– 08.07. 2019r. 

 

WTOREK 

– 09.07. 2019r. 

ŚRODA 

–10.07. 2019r. 

CZWARTEK 

– 11.07. 2019r. 

PIĄTEK 

– 12.07. 2019r. 

7.00-9.00 Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 

śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 

śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, śniadanie 

 

9.00 -16.30 

 
 Wyjazd do kina w 

Jankach 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Łazienki 

Królewskie -

spacer 

 Zabawy 

sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne 

 

 Wyjazd na basen 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Wyjazd do 

Kolorado 

Centrum Zabaw 

dla Dzieci 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Gościniec „Od 

ziarenka do 

bochenka” 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 

16.30 -17.00 

 

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 

                 4 tydzień    ( 15.07.2019r. - 19.07.2019r.) 

godziny PONIEDZIAŁEK 

– 15.07. 2019r. 

 

WTOREK 

– 16.07. 2019r. 

 

ŚRODA 

–17.07. 2019r. 

 

CZWARTEK 

– 18.07. 2019r. 

 

PIĄTEK 

– 19.07. 2019r. 

 

7.00-9.00 Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 

śniadanie 

 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 

śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, śniadanie 

 

9.00-16.30 

 
 Wyjazd do kina w 

Jankach 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Wyjazd na 

kręgle 

 Zabawy 

sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Wyjazd na basen 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Wyjazd do 

Kolorado 

Centrum Zabaw 

dla Dzieci 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Zoo (spacer + 

lekcja: Po co komu 

ogon?) 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne 

 

 

 

16.30-17.00 

 

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

 

 

 

 



Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 

                   5 tydzień   ( 22.07.2019r. - 26.07.2019r.) 

godziny PONIEDZIAŁEK – 

22.07. 2019r. 
 

WTOREK 

– 23.07. 2019r. 
ŚRODA 

–24.07. 2019r. 
CZWARTEK 

– 25.07. 2019r. 
PIĄTEK 

– 26.07. 2019r. 

7.00-9.00 Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 

śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 

śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 

śniadanie 

 

9.00-16.30 

 
 Wyjazd do kina w 

Jankach 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Wyjazd do 

Zamku Książąt 

Mazowieckich w 

Czersku (piknik 

+ zabawy 

sportowe) 

 Zabawy 

sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne 

 

 Wyjazd na basen 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Wyjazd do Kolorado 

Centrum Zabaw dla 

Dzieci 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 Gościniec „Od 

ziarenka do 

bochenka” 

 Zabawy sportowe/ 

muzyczne/ 

plastyczne  

 

 

16.30-17.00 

 

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

Swobodne zabawy dzieci  

 

 

UWAGA !!! 

Kwestia obiadów zostanie ustalona w późniejszym terminie, po uszczegółowieniu tygodniowego rozkładu zajęć. 



 


