
                                                                                                                                                                                                   

 

 I TURNUS 1-5 lipca - Tydzień angielski 

Poniedziałek - In a virtual reality. Mój własny film. 

Przeniesiemy się na chwilę do wirtualnej rzeczywistości i 

spróbujemy poczuć się jak idole naszych czasów, czyli youtuberzy. 

 warsztaty dla youtuberów 

 nagrywanie własnych krótkich filmików  

 podpatrywanie pracy dziennikarzy 

 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

 elementy języka angielskiego 

 

 

 

 

 

Wtorek -   At the seaside . Sposoby aktywnego spędzania czasu na 

plaży 

Zgodnie z ogólnie znanym hasłem, że na plaży fajnie jest spróbujemy wypełnić cały 

dzień aktywnościami i przyjemnościami na świeżym powietrzu 

 dzień pełen aktywności fizycznej 

 wyprawa Ciuchcią Tumska nad zalew Sobótka 

 siatkówka plażowa 

 obiad na świeżym powietrzu    

 gry i zabawy językowe- czy znacie już wszystkie słówka….? 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

Środa - „ From planet to planet”. Poznajemy planety naszego 

Układu Słonecznego 

 

Czy istnieje życie na innych planetach i do której z nich mamy najbliżej, gdzie za parę 

lat możemy spędzić wakacje, a na których temperatura na to nie pozwoli…. 

Kosmos, inne planety o obcy wokół nas…. 

 ciekawostki dotyczące planet i kosmosu 

 tworzenie własnego ufoludka 

 wizyta w arenie  laserowej  

 zabawy i quizy z wiązane z językiem angielskim 

 tworzenie prac plastycznych  

 

Czwartek -   „Learn about recycling”- uczymy się klasyfikować 

przedmioty wg materiałów, z jakich są wykonane 

Dbamy o naszą planetę i wszystko wokół nas, dokładamy swoją cegiełkę i 

przypomnimy sobie, jak dbać o środowisko i segregować śmieci, tak, aby nie 

wyrządzały krzywdy naturze 

 zabawa w magic eyes 

 wizyta w straży pożarnej                      

 gry językowe słówka związane z tematem 

 wykonujemy własnoręczne lampiony 

 



                                                                                                                                                                                                   

 

Piątek -„How to stay healthy” . Uczymy się domowych sposobów dbania o 

zdrowie. 

W zdrowym ciele zdrowy duch – taką zasada przyświeca naszemu dzisiejszemu dniu 

 warsztaty jogi 

 tworzenie zdrowych koktajli 

 piramida żywieniowa i zasady zdrowego żywienia 

 słownictwo związane z tematem                           

 zabawa w restaurację z językiem angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

 

   II TURNUS 8-12 lipca 2019 - Tydzień hiszpański

 
Poniedziałek - Wyprawy geograficzne i wielcy podróżnicy: 

Krzysztof Kolumb, Vasco da Gamma, Amerigo Vespucci  

Dowiemy się, kim byli Ci panowie, czemu są tacy sławni i czego tak ważnego 

dokonali, że świat pamięta ich do dziś 

 gra miejska np. na terenie szkoły, konkurs „Smaczne odkrycia zza siedmiu 

mórz” 

  rozpoznawanie przypraw i innych produktów spożywczych przywiezionych do 

Europy przez znanych podróżników;  

 projekcja filmu „Byli sobie odkrywcy” 

 rejs statkiem  

 podstawowe hiszpańskie zwroty 

 

 

  

 

 

 

Wtorek -Kolorowy świat Meksyku: „Poszukiwacze skarbów” 

Kim byli Aztekowie i co pozostawili po sobie w Meksyku? Na jakie meksykańskie 

tradycje warto zwrócić uwagę i dlaczego?  

Tego wszystkiego dowiemy się dzisiaj… 

 escape room – zabawa na terenie naszej Szkoły 

 tajemnice azteckich grobowców  

 „Día de Muertos” - praca plastyczna: kolorowe maski lub tatuaże wykonywane 

w Meksyku z okazji Dnia Zmarłych, które jest radosnym świętem 

 gry i zabawy na świeżym powietrzu  

 słownictwo związane z tematem 

 



                                                                                                                                                                                                   

Środa - Weź byka za rogi: w królestwie zwierząt  

 nazwy zwierząt w języku hiszpańskim  

 hiszpańskie wyrażenia związane ze zwierzętami,  

 wizyta w zoo połączona z zadaniami powiązanymi tematycznie nie tylko z 

językiem hiszpańskim, ale też dzikimi zwierzętami 

 ćwiczenia relaksujące na świeżym powietrzu  

 prace plastyczne 

 

Czwartek -Wędrówki z Don Kichotem - odkrywamy Hiszpanię  

Wszyscy o nim słyszeli, ale kto tak naprawdę wie, kim był Don Kichot? Przyjrzyjmy 

się mu bliżej i zdecydujemy czy naprawdę jest godny sławy, jaką zyskał. 

 prezentacja interaktywna 

 praca plastyczna magnesy z zabytkami 

 wizyta w parku linowym 

 słownictwo związane z tematem 

 gry i zabawy na świeżym powietrzu  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

Piątek -  Viva España  

                                                                        

Hiszpania to kraj pełen słońca, uśmiechniętych ludzi, radości i zabawy, którą dzisiaj 

przeniesiemy do naszego nieco bardziej szarego Płocka 

  taniec Flamenco - warsztaty taneczne,  

 praca plastyczna - andaluzyjskie wachlarze, 

 „Tomatina”, czyli bitwa na pomidory a u nas na czerwone balony 

 quizy i zabawy językowe 

 ćwiczenia relaksacyjne na świeżym powietrzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

III TURNUS 15-19 lipca 2019 

 - Tydzień włoski 

Poniedziałek - Wielcy wynalazcy - 

Leonardo da Vinci: 

Leonardo da Vinci jest uznawany za 

jednego za najwybitniejszych odkrywców. Czemu i co mu dzisiaj zawdzięczamy? 

Tego i wiele więcej dowiemy się podczas dzisiejszego 

dnia… 

 gra miejska na terenie szkoły związana z życiem 

mistrza,  

 praca plastyczna: „Moja Mona Lisa”  

 wizyta w aeroklubie Ziemi Mazowieckiej 

 wprowadzenie podstawowych włoskich zwrotów 

 gry i zabawy zespołowe 

 

Wtorek - Dzień z życia Pinokia 

Nie kłam, bo będziesz miał nos jak Pinokio…pamiętacie historię tego bohatera? Jeśli 

nie to dzisiaj mamy okazję do niej powrócić… 

  „Pinokio w tarapatach” - escape room,  

 przygody Pinokia - aktywność 

sportowa    

 wizyta w Kinie za Rogiem                

 słownictwo związane z tematem  

 

Środa 17.07  Commedia dell’Arte  

Teatrzyk po włosku, czyli co? Czym się różni od innych i czemu warto poświęcić mu 

nasz cały dzień, tego możecie się dowiedzieć będąc z nami dzisiaj. 



                                                                                                                                                                                                   

 teatrzyk po włosku ze znanymi marionetkami 

takimi jak Pierrot, Arlekin czy Kolombina                                                                             

 warsztaty teatralne przygotowane przez Teatr 

Form Wielu 

 praca plastyczna: tworzenie własnych marionetek 

 zabawa w teatr 

 

Czwartek - Spacer po Rzymie  

Czy umiemy porozumiewać się bez słów, nieważne, w jakim języku mówimy, na co 

dzień? Sprawdzimy to dzisiaj- trzymajcie kciuki, bo to chyba międzynarodowy gest, 

co? 

 rozumiemy się bez słów: komunikacja niewerbalna po włosku:  

 język gestów, pantomima, kalambury 

 konkurencje i zabawy sportowe na świeżym powietrzu 

 spacer po starówce zakończony deserem lodowym 

 wirtualny spacer po uliczkach Rzymu 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

Piątek - Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka mamma mia, 

czyli kuchnia włoska na wesoło   

Wszyscy kochają włoską kuchnię….Pizza, spaghetti i właśnie na niej się dzisiaj 

skupimy 

 słówka włoskie związane z jedzeniem              

 stworzymy własne menu z włoskimi specjałami  

 „ Wyprawa profesora Gąbki w poszukiwaniu włoskich przysmaków”-konkurs 

 śmieszne minki z owoców i warzyw - prace ręczne 

 wyjście na pizzę, a może nawet do Włocha z krwi i kości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

 

 IV TURNUS 19-23 sierpnia - Tydzień angielski 

Poniedziałek - Harry Potter i odrobina magii 

 

 

Przenosimy się w świat magii Harrego 

Pottera, gdzie władanie mocami 

wymaga trochę więcej wiedzy i 

odwagi. Będziemy czarować z Harrym 

i poszukamy fantastycznych zwierząt. 

 

 czarodziejski mecz piłki nożnej – smoki kontra jednorożce 

 Anglia oczami Harrego Pottera- popularne miejsca w Anglii oraz panujące tam 

zwyczaje 

 tworzenie własnej magicznej różdżki i wymyślanie magicznych zaklęć 

 film Harry Potter i Kamień Filozoficzny – Kino za Rogiem 

 warsztaty baniek mydlanych  

 

Wtorek - Wybieramy się w podniebną podróż 

W trakcie wakacji wielu z nas wybierze się na nieco dalsze 

wakacje i wtedy przyda się nam wszystko związane z naszym 

wtorkowym wspólnym spotkaniem 

 zabawa w lotnisko    

 zwroty niezbędne w czasie podróżowania i na lotnisku 

 wzniesiemy się w przestrzeń w trakcie wizyty w 

Aeroklubie Ziemi Mazowieckiej 

 praca plastyczna- tworzenie samolotów 

 



                                                                                                                                                                                                   

 

Środa - Miłośnicy zwierząt  

Każdy z nas lubi zwierzęta jedni mniejsze, drudzy większe. Świetnie znamy naszych 

domowych ulubieńców, ale jak wygląda nasza wiedza dotycząca dzikich zwierząt - 

pozwólcie, że to sprawdzimy 

 interesujące fakty z życia zwierząt i całego świata 

 gra w dwa ognie- zebry kontra żyrafy         

       

 zwierzęta chronione w Polsce i na świecie 

 tworzenie zwierząt z kartonów, butelek, talerzy papierowych  

 wizyta w zoo wypełniona quizami i zagadkami 

 

Czwartek - Poszukiwanie skarbów 

Zamienimy się w takiego małego Indiana Jones, świat pełen przygód, skarbów i 

tajemnic stanie przed nami otworem… 

 tworzymy wspólny skarb, każdy może ukryć w nim coś, co jest dla niego 

ważne  

 poszukiwacze zaginionych skarbów  

 rozwiązujemy łamigłówki i rebusy językowe 

związane z naszym tematem 

 lodowe szaleństwo i wizyta na placu zabaw 



                                                                                                                                                                                                   

 

Piątek -….a gdyby tak mieć robota 

Podobno niedługo każdy z nas będzie miał robota, a my tą wizję przyszłości 

urzeczywistnimy już dzisiaj i stworzymy własnego, takiego szytego na miarę robota, 

który zastąpi nas zawsze wtedy, kiedy na naszą 

głowę spadają obowiązki, których naprawdę nie 

lubimy…. 

To, od czego zaczynamy..:)  

 słownictwo związane z tematem                

 projektowanie własnego robota 

 projekcja filmy „Wall E” 

 gry i zabawy 

 warsztaty robotyki 

 

 


