
 

Lato w Mieście 2019 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175” 
 

Zajęcia dla grup zorganizowanych 
 

Data Godz. Program Uwagi 
 

 

 

20.08.2019 

poniedziałek 

 

 

 

 

9.00-11.00 

 

Warsztaty - Wełniaczki potworaczki 
 

Podczas zajęć uczestnicy wykonają rozmaite potworki lub zwierzaczki jakie tylko podpowie im 

nieograniczona fantazja. Do ich wykonania użyte zostaną między innymi wełna, wytłoczek po 

jajkach, klej i puchate druciki. 

 

grupa 20 osób, 

obuwie na zmianę 

sala 29, ul. Niegocińska 2 

 

11.00-13.00 
Warsztaty teatralne – Spotkania z legendą 

  

Podczas zajęć uczestnicy poznają warszawskie legendy: „Złota kaczka” oraz „Bazyliszek”. 

Uzyskają odpowiedź na pytania: Jak można wyhodować własnego Bazyliszka? Gdzie można 

szukać skarbów pilnowanych przez złotą kaczkę? Następnie uczniowie będą odtwarzać 

wybraną legendę za pomocą rekwizytów.   

 

 

grupa 20 osób 

obuwie na zmianę 

sala 29, ul. Niegocińska 2 

 

 

 

22.08.2019 

czwartek 

 

 

9.00-11.00 

 

Warsztaty plastyczne - Letnia łąka – Quilling 
 

Podczas zajęć uczestnicy wykonują elementy kwiatów i liści techniką quillingu, które posłużą 

do stworzenia barwnej kompozycji przedstawiającej letnią łąkę. Do pracy wykorzystane 

zostaną profesjonalne igły. Uczestnicy poznają sposoby zwijania i zagniatania papierowych 

pasków, wykonamy obrazki, które posłużyć mogą jako laurki, podziękowania lub karty 

okolicznościowe. 

 

 

grupa 20 osób, 

(klasy II-III), 

obuwie na zmianę,  

sala 29, ul. Niegocińska 2 

 

 

11.00-12.00 

I grupa 

Warsztaty – Pokój zagadek 
 

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli za zadanie wspólnie odnaleźć wszystkie poukrywane 

wskazówki i przedmioty, a następnie rozwiązać za ich pomocą szereg różnorodnych zagadek i 

łamigłówek, aby móc wydostać się z pokoju. 

  

 

I grupa 10 osób, 

obuwie na zmianę,  

sala 33, ul. Niegocińska 2 

 

12-13.00 

II grupa 

Warsztaty – Pokój zagadek 
 

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli za zadanie wspólnie odnaleźć wszystkie poukrywane 

wskazówki i przedmioty, a następnie rozwiązać za ich pomocą szereg różnorodnych zagadek i 

łamigłówek, aby móc wydostać się z pokoju. 

 

 

 

I grupa 10 osób, 

obuwie na zmianę,  

sala 33, ul. Niegocińska 2 



 

 

 

27.08.2019 

wtorek 

 

 

9.00-10.00 

 

Warsztaty - Letnia łąka – Quilling 
Podczas zajęć uczestnicy wykonują elementy kwiatów i liści techniką quillingu, które posłużą 

do stworzenia barwnej kompozycji przedstawiającej letnią łąkę. Do pracy wykorzystane 

zostaną profesjonalne igły. Uczestnicy poznają sposoby zwijania i zagniatania papierowych 

pasków, wykonamy obrazki, które posłużyć mogą jako laurki, podziękowania lub karty 

okolicznościowe. 

 

 

grupa 20 osób,   

(klasy II-III), 

obuwie na zmianę,  

sala 29, ul. Niegocińska 2 

 

10.00-13.00 
Warsztaty - Wełniaczki potworaczki 

 

Podczas zajęć uczestnicy wykonają rozmaite potworki lub zwierzaczki jakie tylko podpowie im 

nieograniczona fantazja. Do ich wykonania użyte zostaną między innymi wełna, wytłoczek po 

jajkach, klej i puchate druciki. 

 

 

grupa 20 osób, 

obuwie na zmianę,  

sala 29, ul. Niegocińska 2 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.2019 

czwartek 

 

 

 

 

 

9.00-11.00 

Warsztaty - Wakacyjne muzykowanie 

 
Zajęcia muzyczne oparte na trzech podstawowych formach aktywności muzycznej. Mnóstwo 

zabawy i ruchu, a przy tym edukacji z zakresu muzyki. Zabawy muzyczno-rytmiczne, aktywne 

słuchanie, śpiew. To tylko wybrane elementy powyższych zajęć. 

 

 

 

grupa 20 osób, 

obuwie na zmianę,  

sala 29, ul. Niegocińska 2 

 

 

 11.00-13.00 

 

Warsztaty teatralne – Jak się bawić w baśnie? 
W trakcie zajęć uczestnicy przeniosą się w świat baśni H.Ch. Andersena. Dzieci obejrzą m.in. 

projekcje fragmentów filmowych adaptacji tychże baśni, następnie za pomocą rekwizytów 

postarają się samodzielnie odtworzyć niektóre bajkowe sceny. Na koniec porozmawiamy o 

tym, czego uczą nas bajki i czy ich fabuły są choć w niewielkim stopniu podobne do 

prawdziwego życia. 

 

 

grupa 20 osób, 

obuwie na zmianę, 

sala 33, ul. Niegocińska 2 

 

 

 

 

30.08.2019 

piątek 

 

 

9.00-11.00 

 

Warsztaty muzyczne – Muzyczne inspiracje 
Muzyka stwarza wiele możliwości rozwijania zdolności twórczych i odtwórczych takie, jak 

wyobraźnia, pomysłowość, zaradność. 

Zabawy muzyczne z wykorzystaniem prostych instrumentów muzycznych,  (bum bum rurki) 

instrumenty perkusyjne, śpiewanie z pokazywaniem a przy tym posługiwanie się różnymi 

środkami wyrazu zapewni nie tylko atrakcyjność warsztatów, ale będzie czynnikiem 

stymulującym zainteresowanie młodych odbiorców sztuki. 

 

  

 

grupa 20 osób,  

obuwie na zmianę,  

sala 29, ul. Niegocińska 2 

 

 

 

11.00-13.00 

Warsztaty - Wakacyjne muzykowanie 
Zajęcia muzyczne oparte na trzech podstawowych formach aktywności muzycznej. Mnóstwo 

zabawy i ruchu, a przy tym edukacji z zakresu muzyki. Zabawy muzyczno-rytmiczne, aktywne 

słuchanie, śpiew. To tylko wybrane elementy powyższych zajęć. 

grupa 20 osób,  

obuwie na zmianę,  

sala 29, ul. Niegocińska 2 

 



Lato w Mieście 2019 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175” 
 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych 
 

Data Godz. Program Uwagi 
 

 

 

19.08.2019 

poniedziałek 

 

 

 

 

9.00-13.00 

 

 

Wycieczka do Wioski Żywej Archeologii – Targówek- ul. Piotra Wysockiego 11 

 

 

grupa 20 osób, 

karta miejska,  

zbiórka w szatni   

ul. Niegocińska 2  

godz. 8.50 

 

 

   21.08.2019 

środa 

 

 

 

 

9.00-13 

 

 

Warsztaty Korczak – warszawiak – Korczakianum,  ul. Jaktorowska 6 

 

grupa 20 osób, 

karta miejska,  

zbiórka szatnia  

ul. Niegocińska 2 

godz. 8.50 

 

 

23.08.2019 

piątek 

 

 

 

 

9.00-13.00 

 

 

Wycieczka do Muzeum Chopina, ul. Okólnik 1 
 

grupa 20 osób, 

karta miejska,  

zbiórka szatnia  

ul. Niegocińska 2  

godz. 8.50 

11 zł. bilet 

 

    

26.08.2019 

poniedziałek 

 

 

 

9.00-13.00 

 

 

Rolki- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach pod okiem instruktorów,  Stegny, 

ul. Inspektowa 1 

 

grupa 20 osób, 

karta miejska,  

zbiórka szatnia  

ul. Niegocińska 2  

godz. 8.50 

wypożyczenie sprzętu  

15 zł. 

 

28.08.2019 

środa 

 

 

9.00-13.00

 

 

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej- Bzzz – czyli wszystko o pszczołach- 

Powsin, Rydzowa 1A 

 

grupa 20 osób, 

karta miejska,  

zbiórka szatnia  

ul. Niegocińska 2  

godz. 8.50 

 

 


