
 

   

„ZIMA W MIEŚCIE” 
 TYDZIEŃ II 17-21.02.2020r. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOCHOCINIE 
Kierownik wypoczynku Agnieszka Kozłowska-Nagat 

Po przyjściu do szkoły i zmianie obuwia wszystkie dzieci 
spotykają się w sali 108 (I piętro) 

Poniedziałek, 17.02 
  8:00 - 9:00 – schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji wychowawców 
  9:00 – wyjazd do Telewizji Polskiej  przy ul. Woronicza 17 w Warszawie  
 10:30 - 12:00 – pobyt w gmachu Telewizji  (wizyta w studiach telewizyjnych, 
                                 pomieszczeniach reżyserskich, zwiedzanie muzeum TVP.SA.) 
 12:00 – wyjazd z Warszawy 
 13:30  – obiad 
 14:00 - 16:00 – czas do dyspozycji wychowawców 
 

Wtorek, 18.02 
8:00  – zbiórka na wyjazd do muzeum Etnograficznego przy ul. Kredytowej 1 w Warszawie 
9:30 – 11.00 - pobyt w Muzeum (zwiedzanie, warsztaty) 
11:15 – wyjazd z Warszawy 
13:00 – obiad 
13:30 - 16:00 – czas do dyspozycji wychowawców 
UWAGA!  
W tym dniu wyjeżdżamy o godzinie 8.00. Bardzo proszę o punktualne przyprowadzenie 
dzieci, gdyż nie możemy spóźnić się do Muzeum ze względu na zamówione warsztaty. 
 

Środa, 19.02 
8:00-8:45 – schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji wychowawców 
8:45 – wyjazd do Manufaktury Czekolady przy ul. Marszałkowskiej 9/15 w Warszawie 
10:30-12:00 – pobyt w Manufakturze (warsztaty –projektowanie i wykonanie własnej 
                              tabliczki czekolady) 
12:30 – wyjazd z Warszawy 
13:30 – obiad 
14:00-16:00 – czas do dyspozycji wychowawców 
 
 
 



 

 
Czwartek, 20.02 
8:00-9:30 – schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji wychowawców 
9:30 – wyjazd do Centrum Handlowego Nowa Stacja przy ul. Sienkiewicza 19 w Pruszkowie 
10:30-13:00 – pobyt w Sali Zabaw Fikołki (sala zabaw, warsztaty „Eksperymenty”, ścianka 
                              wspinaczkowa) 
13:30 – wyjazd z Pruszkowa 
14:15 – obiad 
14:45-16:00 - czas do dyspozycji wychowawców 
UWAGA!  
W tym dniu każde dziecko powinno mieć na zmianę koszulkę, skarpety i obuwie z miękką 
podeszwą.  
Aby dziecko mogło bawić się na ściance wspinaczkowej, konieczne jest wyrażenie zgody                   
w formie pisemnej przez  rodzica/prawnego opiekuna. Jest to wymóg właściciela  
Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o. z siedzibą Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2, 02-952 Warszawa zwanym 
dalej FIKOŁKI. Formularze znajdują się u  wychowawców grup.  

 
Piątek, 21.02 
GRUPA 1  i 2 
8:00-9:00 – schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji wychowawców 
9:00-10:30 –  warsztaty STRING ART 
10:30-13:00 – czas do dyspozycji wychowawców 
13:00 – obiad 
13:30-16:00 – czas do dyspozycji wychowawców 
 
GRUPA 3 
8:00-10:30 – czas do dyspozycji wychowawców 
10:30-12:30 – warsztaty STRINK ART 
13:00 – obiad 
13:30-16:00 – czas do dyspozycji wychowawców 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE! 
 

1. Bardzo proszę, aby podczas akcji „Zima na wsi” każde dziecko miało drugie 
    śniadanie oraz picie.  
 
2. W szkole obowiązuje zmiana obuwia. 
 
3. W przypadku dzieci z chorobą lokomocyjną proszę Rodziców o zapewnienie 
     lekarstwa  swojemu dziecku w dniach wycieczek.  
 
4. Przedstawiony  harmonogram może ulec zmianom z przyczyn niezależnych 
    od organizatora. 


