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Turnus II  10 lipca- 14 lipca 

 

Poniedziałek „Unusual animals”                                                                           

 

Opis: Czy chcielibyście poznać najpiękniejsze, najdziwniejsze, najgroźniejsze zwierzęta świata? W 

tym dniu przeszukamy wszystkie kontynenty, aby znaleźć  te wspaniałe istoty. Będziecie również 

mogli  nauczyć się wiele interesujących faktów dotyczących zwierząt z całego świata. 

Moduł językowy: nazwy zwierząt i ich odgłosy  

Moduł ruchowy: Polowanie na zebry  - każde dziecko oprócz jednego 

dostaje szarfy, które wkłada sobie za koszulkę, tak aby wystawały i 

łatwo można było je złapać. Osoba bez szarfy to lew polujący na zebry 

(czyli resztę dzieci). Wszyscy uciekają przed lwem, którego zadaniem 

jest zabrać szarfy wszystkim dzieciom. Kto zostaje złapany siada w 

wyznaczonym miejscu. Ostatnia złapana zebra w nagrodę zostaje lwem 

w kolejnej zabawie.  

Moduł kulturowy: poznamy gatunki zagrożone wyginięciem 

Moduł artystyczny:   namalujmy zwierzęta, które najbardziej nam się spodobały 

Atrakcje dodatkowe:  Wycieczka – RANCZOWISKO CEKANOWO 

  

Wtorek „Space journey” 

 

Opis: Nasi uczestniczy zamieniają się w astronomów i kosmonautów odkrywających nieznane zakątki 

wszechświata. Dzieci zgłębia wiedzę na temat kosmosu, układu słonecznego, słońca i księżyca. 

Moduł językowy: nauka słownictwa związanego z kosmosem. 

Moduł ruchowy: kosmiczny turniej piłki nożnej. 

Moduł kulturowy: kim są astronauci?, czym się zajmują?, jak kiedyś obserwowano gwiazdy?, 

postacie znanych astronautów. 

Moduł artystyczny: tworzenie statku kosmicznego. 

Atrakcje dodatkowe: wizyta w dawnej wieży obserwatorium astronomicznego w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Marsz. Stanisława Małachowskiego. 

 
Środa „Are you sporty?” 

                                                                         

Opis: Od dawna wiadomo, że sport to zdrowie, dlatego też w tym dniu zachęcimy dzieci do ruchu i 

aktywnego spędzania czasu ‘w realu’ na świeżym powietrzu. 

Moduł językowy nazwy dyscyplin sportowych oraz sprzęt sportowy potrzebny do ich uprawiania 

Moduł ruchowy: turniej sportowy - gry i zabawy ruchowe na boisku 

Moduł kulturowy: Tyle mówi się o sławnych sportowcach z całego świata, ale przecież my też mamy 
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się czym chwalić. Przypomnimy sobie sylwetki najbardziej znanych polskich sportowców. 

Moduł artystyczny: Kim zostanę w przyszłości? A może sławnym sportowcem? Tworzymy  galerię 

naszych portretów w własnoręcznie przygotowanych ramkach. 

Dodatkowa atrakcja:  ZUMBA DLA DZIECI, LEKCJA W ELJOT 

JUDO PŁOCK 

       

Czwartek  „Detective mission” 

 

Opis: W tym dniu dzieci będą miały okazję wcielić się w 

detektywów i rozwiązywać zagadki. Dzięki łamigłówkom nasi 

uczestnicy będą mogli rozwinąć myślenie kreatywne oraz 

rozumowanie dedukcyjne.  

Moduł językowy: poznawanie słów kojarzących się z detektywem i zagadkami. 

Moduł ruchowy: gra w podchody i rozwiązywanie zagadek. 

Moduł kulturowy: czym zajmuje się detektyw?, poznawanie postaci sławnych detektywów, detektywi 

w bajkach. 

Moduł artystyczny: wspólne tworzenie własnej zagadki detektywistycznej. 

Atrakcje dodatkowe: „Muzealny detektyw” - szukanie eksponatów w Muzeum Mazowieckim w 

Płocku.  

 

Piątek – “Exotic fruit and vegetables” 

  

Opis: Czy znacie smaki wszystkich owoców i warzyw? Jeśli nie to zapraszamy na wyjątkowy 

poczęstunek. Dowiecie się skąd pochodzą te nietypowe owoce i warzywa, będziemy 

rozpoznawać je po zapachu, kształcie i oczywiście próbować nowych smaków. 

Moduł językowy: nietypowe owoce i warzywa  

Moduł ruchowy: turniej kelnerów (sprawdzimy, kto szybciej przeniesie różne przedmioty na 

tacy nie gubiąc ich po drodze), gra kolorowe owoce i warzywa (dzieci poruszają się w rytm 

muzyki pomiędzy kolorowymi kartkami leżącymi na podłodze, gdy muzyka umilknie 

nauczyciel wypowiada nazwę owocu lub warzywa, zadaniem dzieci jest stanąć na kolorze, 

który odpowiada kolorom danej rośliny)  

Moduł kulturowy: dania charakterystyczne dla różnych zakątków świata 

Moduł artystyczny: dzielimy się na grupy i wykonujemy owoce i warzywa różnymi 

technikami przy użyciu różnych materiałów (bibuła, makaron, ryż, kasza, wydzieranki z 

papieru) lub wykonujemy owocowe czapki i maski na bal 

Atrakcje dodatkowe: Wizyta w pracowni ceramicznej.  


