
Wycieczki i atrakcje planowane w czasie akcji Lato w Mieście 2022 

Wyjścia i atrakcje poza FPE SP353 w ramach akcji planowane są w oparciu o 

ofertę miejską, plany wycieczkowe mogą ulec zmianie. 

W warsztatach na terenie szkoły biorą udział wszyscy uczestnicy akcji. W 

wycieczkach poza FPE uczestniczyć będą dzieci z poszczególnych grup. Wycieczki 

zaplanowane są w różnych terminach tak, by wszystkie dzieci mogły wziąć w nich 

udział. 

Na wycieczki poza FPE obowiązują każdorazowo pisemne zgody rodziców. Zgody 

będą udostępnione na terenie FPE oraz na stronie szkoły. 

TURNUS I (27 czerwca – 1 lipca) 

Poniedziałek 27 czerwca 

Spektakl teatralny  na terenie szkoły „Tu i teraz” zaprzyjaźnionej z nami Agencji 

Artystycznej GALANA z Krakowa 

Wtorek 28 czerwca 

Wycieczka do Łazienek Królewskich „Poznaj Łazienki” warsztaty przyrodnicze z 

edukatorem. (gr. 4, gr. 5; wyjazd ok. godz. 8.45, powrót ok. godz. 13.00) 

Środa 29 czerwca 

Wycieczka do Muzeum Sportu i Rekreacji (gr. 1, gr. 2; wyjazd ok. godz. 9.15, 

powrót ok. godz. 13.45), (gr. 3, gr. 4; wyjazd ok. godz. 10.15, powrót ok. godz. 

14.30) 

Czwartek 30 czerwca 

Warsztaty plastyczne na terenie szkoły 

Turnus II (4 lipca – 8 lipca) 

Poniedziałek 4 lipca 

Warsztaty artystyczne na terenie szkoły 

Wtorek 5 lipca 

Wycieczka do Łazienek Królewskich „Poznaj Łazienki” warsztaty przyrodnicze z 

edukatorem. 

Środa 6 lipca 

Wycieczka do Muzeum Sportu i Turystyki 

Czwartek 7 lipca 



Warsztaty przyrodnicze na terenie szkoły „Kocham pszczoły!!! Czy to możliwe? 

Piątek 8 lipca 

Spektakl teatralny na terenie szkoły „Wartość bajki” zaprzyjaźnionej z nami Agencji 

Artystycznej GALANA z Krakowa 

Turnus III (11 lipca – 15 lipca) 

Poniedziałek 11 lipca 

Basen Anin 

Wtorek 12 lipca 

Basen Anin 

„Na tropie śladów” gra terenowa z edukatorem w Łazienkach Królewskich 

Środa 13 lipca 

Basen Anin 

Warsztaty archeologiczne na terenie szkoły 

Czwartek 14 lipca 

Basen Anin 

Wycieczka do Muzeum Warszawy (Centrum Interpretacji Zabytku), warsztaty „Co 

to jest zabytek?” 

Piątek 15 lipca 

Basen Anin 

Turnus IV (18 lipca – 22 lipca) 

Poniedziałek 18 lipca 

Wycieczka do Muzeum „Polin”, zajęcia z edukatorami „Od kuchni. Sensoryczny 

spacer po wystawie” oraz „Zapomniane zawody” 

Wtorek 19 lipca 

Warsztaty przyrodnicze na terenie szkoły „Fascynujący świat mrówek” 

Basen Anin 

Środa 20 lipca 

„Na tropie śladów” gra terenowa z edukatorem w Łazienkach Królewskich 

Basen Anin 

Czwartek 21 lipca 

Basen Anin 



Wycieczka do Muzeum Ziemi, warsztaty „Z naszego zielnika – drzewa” 

Piątek 22 lipca 

Basen Anin 

 


