
Projekty wakacyjne 

 

 

 

 

Przerwa obiadowa zaplanowana jest na godz. 12:00 –13:00. 

Dzieci zainteresowane zabawą dowolną nie muszą brać udziału w projekcie.  

Prowadzący zaczynają poranne  zajęcia po zebraniu się grupy dzieci, czyli zazwyczaj około 

 godz. 9:00, a popołudniowe około godz. 13:00.   

Warsztaty realizowane są w blokach trzygodzinnych.   

Szczegółowe aktywności dzieci w ramach projektów na dany tydzień, publikować będziemy 
w poprzedzającą niedzielę, na stronie i Facebooku Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
„Nasza Szkoła” im. J. Korczaka w Warszawie.  

 
 

 
6 –10 lipca 

Rano p. Monika Łękawska - projekt edukacyjny rozwijający czytelnictwo i zainteresowanie 
literaturą. 

Po obiedzie p. Anna Czarnecka - poznajemy Polskę - poznajemy regiony i tradycje: 

Mazowsze, Mazury, Pomorze, góry. 

 
 
 
 



13- 17 lipca 

Rano p. Jagoda Szpoton – Kawiarenka literacka – rozmowy o fascynacjach literackich. 
Po obiedzie p. Monika Mach- Prusińska - W krainie Muminków - bohaterowie bajki, robienie makiety, 

poznanie Finlandii. 

20- 24 lipca 

Rano p. Monika Mach- Prusińska - Podróże małe i duże - projekt realizowany w języku 

angielskim.  

Po obiedzie p. Bożena Podsiadło - Brzoza – w świecie fantastycznych opowieści - mity, 

baśnie, legendy, magiczne przedmioty w rzeczywistym świecie. 

 

 
27- 31 lipca 

Rano p. Agata Pierzchała - tydzień z językiem francuskim. 

Po obiedzie p. Diana Zajkowska - Dąbrowska - zabawmy się w teatr. 
 

 
3 – 7 sierpnia 

Rano p. Magdalena Pysz – Nowakowska - zwierzęta domowe- nasi milusińscy - projekt w 
języku angielskim. 

Po obiedzie p. Kolasińska - Wołowska - w świecie przyrody –rozmowy, prezentacje, 
doświadczenia, 

filmy. 
 

 
10-14 sierpnia 

Rano p. Magdalena Dobrzycka – poznajemy własne uczucia oraz postrzeganie siebie 

Po obiedzie p. Magdalena Pysz- Nowakowska - w świecie Disneya lub Tea time - wokół 
brytyjskiej kultury – projekt w zależności od wieku uczestników , realizowany w języku 
angielskim. 

 

 
17 – 21 sierpnia 

Rano p. Anna Czarnecka – Poznajemy Polskę - poznajemy ekosystemy – las, łąka, pole, 

morze, jeziora Po obiedzie p. Monika Łękawska - Programowanie offline. 

 
 
 
 
 

                    Serdecznie zapraszamy ! 


