
Program ramowy wypoczynku  dzieci
„Wakacje w mieście 2021”

„Hakuna matata, jak cudownie to brzmi

Hakuna matata, to nie byle bzik!

Ju  si  nie martw, a  do ko ca twych dni!ż ę ż ń
Naucz si  tych dwóch radosnych s ów hakuna matata”ę ł

turnus data Rodzaj działań uwagi

I-wszy
„Hakuna matata” 
dla moli 
książkowych i nie 
tylko

28.06-
2.07.2021

-Spotkanie z Policją na temat bezpiecznych 
wakacji
-zapoznanie z regulaminem wypoczynku i 
zasadami bezpieczeństwa
1. Cieszyn- Muzeum Drukarstwa
            -zwiedzanie Teatru Mickiewicza
            -zamkowe wzgórze/wieża gotycka, 
rotunda romańska
            - Studnia Trzech Braci
2. film „Byli Sobie Wynalazcy-Gutenberg i 
pismo”
3. warsztaty EX Libris/ wyklejanka, 

4. słuchamy klasyków i malujemy do 
muzyki
5. sport dla Ciebie:biegi, mini golf
6. basen, piknik, 
7. Dekalog - „Nie używam, bo chcę...”

Wycieczka:
-1 lipca 2021
Wyjazd: 8.15
powrót:ok. 16.30

Piknik w Oborze:

-2 lipca 2021

weekend

II-gi
„Hakuna matata „II
dla pasjonatów 
historii
„Na królewskim 
dworze”

5.07-
9.07.2021

Program profilaktyczny”bezpieczne 
wakacje”
1. Wawel siedziba królów Polski/ 
zwiedzanie Reprezentacyjnych Komnat 
Królewskich i Prywatnych Apartamentów 
Królewskich/,legendy krakowskie
2. film „Historia żółtej ciżemki”,”Krzyżacy
3. Dziewczynka Król/ Jadwiga/ i chłopiec 
Król/Zygmunt August/,drzewo 
genealogiczne
4. quiz „Głowa do historii”, prezentacje, gry
planszowe, 
5.Na co polował Jagiełło- wyskok na 
polowanie na żubry / z aparatem 
fotograficznym/ do Pszczyny. Konkurs na 
najładniejsze zdjęcia.
6.basen +sport dla Ciebie: sztuki walki

Wycieczka:
-Kraków Wawel
6 lipiec 2021

wyjazd godz. 7.30
powrót ok.16.30

Wycieczka:
Pszczyna-
Pokazowa Zagroda 
Żubrów
8 lipiec 2021

wyjazd godz.9.30
powrót ok. 15.00

weekend



III-ci
„Hakuna matata”III
dla znawców 
dinozaurów i 
mamutów

12.07-
16.07.2021

1. wycieczka do Krasiejowa: Jura Park 
Krasiejów
2. film „Epoka lodowcowa”, ciekawostki i 
informacje popularnonaukowe

3.dzień gier planszowych- mistrz wakacji.

4.basen , sport dla Ciebie: siatkówka 
plażowa, siatkówka

5. „Meteor dinozaurów” - film
6. przedstawienie  teatralne z zagadnieniami
profilaktyki
7. robotyka lego

Wycieczka:
Krasiejów „Jura 
Park”
dnia 14.07.2021

wyjazd godz.8.00
powrót ok. 16.30

weekend

„Hakuna matata” 
IV
dla dociekliwych: 
niezłe ziółka i 
pożyteczne owady

19.07-
23.07.2021

Spotkanie z pracownikami Sanepid-u na 
temat zagrożeń i dopalaczy

1. warsztaty malowania/zdobienia 
doniczek+ sadzenie ziół
2. warsztaty: gipsowe obrazy,

3.wizyta w gospodarstwie edukacyjnym 
„Niezłe ziółka „ Mikołów 
 Ogród Botaniczny”Życie w ulu”

4. basen+ sport dla Ciebie:piłkarstwo, 
siatkówka,zabawy sportowe
 5.film „Na farmie” „Ferdynand Byczek”

Wycieczka:
Mikołów
dnia 21.07.2021

Wyjazd godz. 8.15

Powrót ok. 16.30

weekend

„Hakuna matata” V
dla wagabundów 
inspiracje i  
fascynacje 
afrykańskie

26.07-
30.07.2021

Spotkanie z psychologiem .Temat : 
asertywność

1.film”Król lew”, „W pustyni i w puszczy”
2. plastyczne- maski afrykańskie, gry i 
zabawy :W co bawią się dzieci w Togo?

3. W afrykańskiej szkole- prelekcja ,
język suahili-dzień dobry!

4.wycieczka do ZOO w Chorzowie / gra 
terenowa w grupach „Szukamy zwierząt 
żyjących w Afryce” i Górnośląskiego Parku

Wycieczka:
Chorzów

 dnia 28.07.2021
wyjazd godz.8.15

Powrót ok.16.30

Piknik:
29.07.2021



Etnograficznego/ warsztaty „W starej 
szkole”, Stadion Śląski

5.basen, poszukujemy sportu dla Ciebie: 
piłka nożna, 

UWAGA: 
-w trakcie zajęć nie zapewniamy wyżywienia,dziecko ma mieć śniadanie i napoje,
-dziecko na czas trwania wycieczki/wyjścia  musi  mieć: 

●  zapewniony prowiant i napoje niegazowane, 
● odpowiedni  ubiór  do  zmiennych  warunków  pogodowych  oraz  dostosowany  do

programu       wycieczki
●  indywidualną maseczkę do osłony ust i nosa
● wyjazdy  na  wycieczki  wg  programu,  w  autokarze  i  zwiedzanych  obiektach/muzeach  obowiązuje

maseczka do osłony ust i nosa.
● Drobne pieniążki na WC
● Wyjścia na basen- obowiązkowo prosimy o kremy z filtrem do opalania, czapeczki, chustki na

głowę
● program szczegółowy na dany dzień będzie wywieszany na tablicy ogłoszeń!!

      

Wszelkie  zapytania  i  uwagi  dotyczące  wypoczynku  dziecka  prosimy  zgłaszać
Organizatorowi:
1.  Stowarzyszenie  Społeczności  Osiedlowej  „Aura”  tel.  +48  884  134  019   lub  kierownikowi
wypoczynku

● Organizator zastrzega sobie  prawo zmiany programu lub odwołanie zajęć z  przyczyn od nas
niezależnych. 

*projekt dofinansowany przez Miasto Racibórz


