
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY im. A. Kamińskiego w PRUSZKOWIE
  Półkolonie dla dzieci 6- 12 lat  od 25.06  do 20.07. 2018r.

,,Historycznie i współcześnie z Panem Kleksem”

I TYDZIEŃ          25.06 – 29.06  
25 czerwca ( poniedziałek )
8:00 zebranie informacyjne dla Rodziców
9:00 – 10:00  poznajemy się nawzajem, podział na grupy

10:00 – 13:30 Warsztaty naukowe,,Historycznie i współcześnie z Panem Kleksem”
Dzieci  trafią  do  Akademii  Ambrożego  Kleksa,  gdzie  pod  opieką  samego  Pana  Kleksa
przeżyją mnóstwo przygód i z pewnością nauczą się wielu ciekawych rzeczy. Warsztaty
nastawione są przede wszystkim na wspólne eksperymentowanie i niczym niepohamowaną
dziecięcą kreatywność. Dzieci  w Akademii  będą uczestniczyć w lekcjach chemii,  fizyki,
baniek mydlanych i balonów. Pan Kleks bardzo dba o swoich uczniów. Jest on jedynym, ale
za to bardzo wybitnym, nauczycielem w Akademii. 
Pan Ambroży przeprowadzi 4 lekcje w swojej akademii wakacyjnej, w każdym tygodniu po
1 lekcji. 

Prowadzenie : Łukasz Bach
Lekcja pierwsza

Na  warsztatach  z  Kuchni  molekularnej  z  wykorzystaniem  ciekłego
azotu stworzymy zdrowe lody bananowe bez cukru oraz dowiemy sie
co  to  takiego  stany  skupienia,  do  czego  służy  dewar.  Widzowie
poznają  wielką  kolbę  chemiczną  oraz  właściwości  suchego  lodu.
Większość z nas, choćby przez moment, marzyła o byciu naukowcem,
eksperymentowaniu, poznawaniu i odkrywaniu nieznanego.

12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy
14:30 – 16:30 - regulamin w akademii Ambrożego Kleksa, magistra spraw 

zmyślonych i wiedzy niepojętej – tworzą sami uczestnicy półkolonii 
- gry i zabawy na świeżym powietrzu 

Prowadzenie:  Wychowawcy

26 czerwca ( wtorek)
8:00 – 9:00 zbiórka, program dnia

zabawy integracyjne – wspólne poznawanie się dzieci
10:00 – 12:00 zajęcia rekreacyjno-sportowe na pływalni ,,Kapry”

Pierwsze zajęcia poprzedzone będą spotkaniem z ratownikiem 
        – ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się i  korzystania z pływalni

12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy
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14:30 – 16:00 ,,Akademia Pana Kleksa” – projekcja filmu / w MOK/
 – zapoznanie  z  postacią  głównego  bohatera  naszych  półkolonii  –
Ambrożym Kleksem
-  wprowadzenie  w  klimat  wyjątkowej  akademii,  krainy  magii,
czarodziejstwa i niezwykłego świata wyobraźni
 

27 czerwca ( środa )
8:00 – 9:00 zbiórka , program dnia
10:00 – 13:30 Zaczarowane lusterko – warsztaty artystyczne z podziałem na 3 

grupy: I grupa - godz. 10:00 – 11:00 
II grupa – godz. 11:15 – 12:15
III grupa – godz. 12:30 – 13:30

Akademia pana Kleksa to czas zabawy i nauki ale  także i snu. Podczas zajęć
wykonamy  z  dziećmi  zaczarowane  lusterka,  w  których  zamkniemy  nasze
obrazy senne. Warsztaty będą podzielone na dwa etapy, w pierwszej części
dzieci  na  kartce  papieru  będą  z  wykorzystaniem wybranych  przez  siebie
kolorów  tworzyć  będą  impresje  swojego  snu.  (kolory  reprezentują  stany
umysłu  wiec  przed  zabawą  w  malowanie  będzie  zgadywanka  jaki  kolor
reprezentuje  dane  uczucie  czy  przeżycia)  .  W  drugiej  część  tworzyć
będziemy lusterko, które dzieci udekorują i przedstawią nim sen jaki sobie
wymarzyły. 

Prowadzenie: Alina Pyrak

12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy

14:30 – 16:30 Nazywam się Ambroży Kleks i zapraszam dzieci do mojej 
Akademii. 
Piosenka pt. ,,Witajcie w naszej bajce”

muzyczne spotkanie pod kierunkiem Jacka Janasika
16:30 – 17:00 Gry i zabawy na boisku 

Prowadzenie : Wychowawcy
 
28 czerwca (czwartek) 
Całodzienna wycieczka do  Mazowieckiego Sioła ,,Julianówka” 
zbiórka godz. 7:30, wyjazd z MOK  - godz. 8:00

Julianówka jest wpisana na Listę Hitów Turystyki Wiejskiej Ministerstwa Rolnictwa, do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, dwukrotnie nagrodzona w programach EKO-
INSPIRACJE 2013 i 2014. Warsztaty, w których uczestniczyć będą dzieci  wpisane są w 
podstawę programową nauczania wczesnoszkolnego.

ATRAKCJE MAZOWIECKIEJ WSI
PROGRAM:
Godz. 10:00 przyjazd autokaru do Julianówki
10.00 – 10:15 powitanie,  zapoznanie dzieci z obiektem
10.15 – 10:30            poczęstunek: wiejski placek, herbatka z sokiem malinowym
10.30 – 11:00 od mleczka do serka i masełka – pokaz, wspólne ubijanie masła i 

wyciskanie sera, później degustacja
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11:00 – 13:00 blok w Mazowieckiej Zagrodzie
rotacyjnie w 4 - ch podgrupach:
- nauka wyplatania wianków
- wizyta w mini zoo: w zagrodzie kóz , w stajni, przy domku królików
- Wio koniku! - przejażdżka wozem konnym 
- rozgrywki sportowe
- zabawy na placu zabaw- czas wolny dla dzieci z wychowawcą

Ok. 12tej - degustacja „własnoręcznie” wykonanego serka i masełka (kanapki)
13.00 - 14:00- -  poczęstunek – kiełbaska z grilla z dodatkami, napój
14.00 – 15:00  - zabawy na placu zabaw
ok 15:30 - wyjazd z Julianówki

Planowany powrót ok. godz. 17:00

29 czerwca (piątek)
8:00-9:00 zbiórka , program dnia
10:00 – 12:00 zajęcia rekreacyjno-sportowe na pływalni ,,Kapry”
12:30 – 14:00           obiad z podziałem na trzy grupy
14:15 – 14:30 w kręgu Rady omawiamy nasze sprawy - podsumowanie I tygodnia 

półkolonii

14:30 – 16:30 Zapraszamy na lekcję przyrody, wraz z księżycem wybieramy się 
nad staw. Nauka piosenki ,,Księżyc raz odwiedził staw”

muzyczne spotkanie pod kierunkiem Jacka Janasika

16:30 – 17:00 Gry i zabawy na boisku 
Prowadzenie : Wychowawcy

II TYDZIEŃ         02.07 – 06.07  
2 lipca (poniedziałek)
8:00 – 9:00                program dnia
10:00 – 13:30 Historycznie i współcześnie z Panem Kleksem 

Lekcja II
Na warsztatach z fizyka dowiemy się dlaczego chodzimy i co można 
zrobić żeby latać? Poznamy prędkość jaka osiąga spadający 
spadochroniarz i zrozumiemy prawa fizyki, które stoją za 
podkręcaniem piłek w piłce nożnej. Doświadczymy także wiatru 
wiejącego z prędkością 200 km/h, zbudujemy słomkowy odrzutowiec 
i także wiatru wiejącego z prostego silnika elektrycznego.

Prowadzenie : Łukasz Bach

12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy
14:30 – 16:30  Każdy w Akademii Pana Kleksa wie że grunt to dobre wychowanie-

piosenka pt. ,,Kwoka”

muzyczne spotkanie pod kierunkiem Jacka Janasika

3 lipca (wtorek )
8:00-9:00 zbiórka , program dnia
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10:00 – 12:00 zajęcia rekreacyjno-sportowe na pływalni ,,Kapry”
12:30 – 14:00            obiad z podziałem na trzy grupy
14:30 – 16:30 Muzyczne spotkania latem ,,Witam przyjaźnie w Sali Muzycznych 

Zabaw słynnej Akademii Pana Kleksa”( ćwiczenia, ruch, taniec i 
rozśpiewana magia wspólnie spędzonego czasu wraz z asystentką 
Pana Kleksa)

Prowadzenie: Edyta Ciechomska

4 lipca (środa)
8:00 -9:00 zbiórka , program dnia
9:00 – 13:30 ,,Pudełko Bergamuta”– warsztaty artystyczne z podziałem na 3 

grupy: I grupa - godz. 10:00 – 11:00 
II grupa – godz. 11:15 – 12:15
III grupa – godz. 12:30 – 13:30

Bardzo  wesołym  elementem  w  Akademii  pana  Kleksa  są  piosenki.  Podczas  warsztatów
inspirując się piosenką „ Na wyspach Bergamutch” wykonamy pudełko zawierające elementy
z piosenki.  Na każdej ściance wewnętrznej stworzymy rysunki   i  napiszemy teksty. Środek
pudełka będzie dedykowany specjalnej postaci z piosenki i będzie instalowany przestrzennie
tak aby  można było z łatwością dostrzec zamysł projektanta pudełka. 

Prowadzenie: Alina Pyrak

12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy
14:30 – 16:30  Muzyczne spotkania latem. Uczniowie Akademii mają na 

świadectwach oceny celujące z historii. „Piosenka młodego 
patrioty” oraz „Przybyli ułani pod okienko”

   Prowadzenie: Edyta Ciechomska

16: 0 – 17:00 Gry i zabawy na boisku
Prowadzenie : Wychowawcy

5 lipca ( czwartek)
Całodzienna wycieczka :

 W DAWNEJ SZKOLE I ZAGRODZIE – WIZYTA W SIERPCU 
Program wycieczki: 
Wyjazd z Pruszkowa w godzinach porannych o godz. 7.30 - SP nr 1 ul. Topolowa 1 
Pruszków 

PRZEJAZD DO SIERPCA DO MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ: 
*Warsztaty – UCZYMY SIĘ  KALIGRAFII 
Uczestnicy  przenoszą  się  do  szkoły  z  lat  50.XXw.  W  atmosferę  wprowadza  już  samo
wyposażenie izby szkolnej: portrety królów i poetów na ścianach, czarna tablica z zajęczą
łapką  do  wycierania,  dyscyplina,  katedra  czy  ławki  z  pochylonym  blatem  i  otworem
na  kałamarz.  Tylko  w  tej  wyjątkowej  lekcji  uczniowie  uczestniczą  ubrani  w  fartuszki
szkolne  –  ubiór  obowiązujący  do  lat  80.XXw.  Podczas  zajęć  poznają  dawne  przybory
szkolne takie jak: tabliczka z rysikiem, bibularz, pióro, kałamarz. Poznają także wzory liter
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pisanych obowiązujących w połowie XX w. Lekcja prowadzona jest w oparciu o pierwszy
profesjonalny podręcznik do nauki pisania i czytania czyli „Elementarz” Mariana Falskiego.
Na specjalnie opracowanych kartach pracy kaligrafują litery stalówką i atramentem według
zaleceń autora „Elementarza” i pracują z podręcznikiem. Lekcja kaligrafii to programowa
lekcja prowadzona w latach 50-tych XX w., którą rozpoczyna dźwięk ręcznego dzwonka.
Aby to niecodzienne wydarzenie pozostało na długo w pamięci uczestników, zajęcia kończy
pamiątkowe zdjęcie klasowe. 
*ZWIEDZANIE SKANSENU POD OPIEKĄ PRZEWODNIKA, KTÓRY TWORZY 10 ZAGRÓD CHŁOPSKICH ORAZ 
KARCZMA, KUŹNIA, WIATRAK, KAPLICA I KOŚCIÓŁ. 

* W wiejskiej kuźni – pokaz pracy kowala w autentycznej kuźni pozwoli odpowiedzieć na 
interesujące pytania – m.in. jak powstaje podkowa i jakich narzędzi używano w tym celu? 

Obiad w restauracji w sąsiedztwie skansenu – zupa, II danie, napój 
Powrót do miejsca wyjazdu ok. godz.18:00

6lipca (piątek)
8:00-9:00 zbiórka , program dnia
10:00 – 12:00 zajęcia rekreacyjno-sportowe na pływalni ,,Kapry”
12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy
14:15 – 14:30 W kręgu Rady omawiamy nasze sprawy- podsumowanie II tygodnia 

półkolonii
14:30 – 16:30   Historia o pewnej kaczce dziwaczce – nauka piosenki ,,Kaczka 

Dziwaczka”

muzyczne spotkanie pod kierunkiem Jacka Janasika

III TYDZIEŃ      09.07 – 13.07
9 lipca (poniedziałek)
8:00-9:00 zbiórka, program dni

10:00 – 13:30 Historycznie i współcześnie z Panem Kleksem 
Lekcja trzecia   

Warsztat baniek mydlanych; poruszymy zagadnienie napięcia 
powierzchniowego cieczy, opowiemy kiedy i gdzie wynaleziono mydło
oraz jak gruba jest ścianka bańki mydlanej. Przeprowadzimy tez kilka
doświadczeń, wśród których jedno odpowie na pytanie czy piana 
dobrze współgra z bańkami. Zrobimy bańkę w bańce, białą bańkę 
mydlaną ,płonącą, wulkan, rozszczepienie bańki, tańczące 
ciasto,,bańkoladowe” i bańki giganty. Każdy widz będzie mógł 
zobaczyć świat ze środka takiej bańki.

Prowadzenie : Łukasz Bach
12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy

14:30 – 16:30 ,,Złota Trąbka zagrać chce w ten Niepodległości Dzień” - Orkiestra 
Akademii Pana Kleksa zaprasza na defiladę

            muzyczne spotkanie pod kierunkiem Jacka Janasika

10 lipca (wtorek) 
10:00 – 12:00  zajęcia rekreacyjno-sportowe na pływalni ,,Kapry”
12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy
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14:00 – 16:00 Muzyczne spotkania latem - Harry Potter chętnie pozna Pana 
Kleksa – okazuje się, że wiele mają wspólnego! ( zabawy w 
Hogwarcie uczniów Akademii Pana Kleksa)

Prowadzenie: Edyta Ciechomska

16:00 – 17:00 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu
Prowadzenie : Wychowawcy

11 lipca (środa)
8:00-9:00 zbiórka, program dnia
10:00 – 13:30 ,,Polne kwiaty z niespodzianką”– warsztaty artystyczne z 

podziałem na 3 grupy: 
I grupa - godz. 10:00 – 11:00 
II grupa – godz. 11:15 – 12:15
III grupa – godz. 12:30 – 13:30
Tradycyjne polskie kwiaty jakie mamy w pamięci to chabry rumianki      
i maki. W historii często polne kwiatki reprezentowały dom, szczęście. 
Dzieci wykonają kolorowe bukieciki z krepy z niespodzianką!

Prowadzenie: Alina Pyrak

12:30 – 14;00 obiad z podziałem na trzy grupy
14:30 – 16:30 Lekcja historii Akademii Pana Kleksa – piosenka ,,Każde  dziecko wie 

że orzeł w polskim godle jest
            

muzyczne spotkanie pod kierunkiem Jacka Janasika
12 lipca (czwartek)
Całodzienna wycieczka :

 W KSIĘSTWIE ŁOWICKIM I SZKOLE PANA KLEKSA… 
Program wycieczki : 
* Wyjazd z Pruszkowa w godzinach porannych o godz. 7.30 - SP nr 1 ul. Topolowa 1 
Pruszków 
PRZEJAZD DO ŁOWICZA – spacer po mieście: m.in. Stary Rynek z ratuszem (z zewnątrz), 
Bazylika katedralna – dawniej kolegiata z grobami Prymasów 
*MUZEUM ŁOWICKIE – zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji pokazującej bogaty folklor 
regionu oraz udział w 6asiastych6 „Moda z malowanej skrzyni” – o stroju łowickim 
związanych z tworzeniem strojów 6asiastych z papieru i bibuł 
Obiad w restauracji w Łowiczu – zupa, II danie, napój 
* NIEBORÓW – ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY– UDZIAŁ W WARSZTATACH „AKADEMIA PANA 
KLEKSA W NIEBOROWIE”: dzieci wezmą udział w nadzwyczajnych lekcjach, znacznie 
odbiegających od tradycyjnych zajęć w szkole – pod kierownictwem Pana Kleksa… Będą tu 
poznawać m.in. kleksografię i przędzenie liter oraz nauczą się leczyć chore sprzęty. 
*Spacer po parku – ogrodzie francuskim – umiejętność rozpoznawania jego 
charakterystycznych cech 
Powrót do miejsca wyjazdu – ok. godz.18 :00

13 lipca ( piątek)
8:00-9:00 zbiórka, program dnia
10:00 – 12:00 zajęcia rekreacyjno-sportowe na pływalni ,,Kapry”
12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy
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14:15 – 14:30 W kręgu Rady omawiamy nasze sprawy- podsumowanie III tygodnia 
półkolonii

14:30 – 16:30 Gry i zabawy sportowe 
Prowadzenie: Wychowawcy

IV TYDZIEŃ      16.07 – 20.07

 
16 lipca (poniedziałek)
8:00-9:00 zbiórka, program dnia

10:00 13:30 Historycznie i współcześnie z Panem Kleksem 

Lekcia IV

Niezwykły świat zwykłych balonów. Niekonwencjonalne ich 

wykorzystanie będzie okazją wyjaśnienia różnych zjawisk fizycznych 

w zabawny sposób. Co to jest powietrze? Jak się porusza? Ile go jest

i co to jest ciśnienie? Jak to wpływa na nasze życie? Zobaczymy różne

balonowe figury: balony pożeracze, twistery, szaszłyki, wyjce, 

balonowe gitary, pojazdy latające, i wreszcie – balony giganty

Prowadzenie : Łukasz Bach
12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy

14:30 – 16:30  Zapraszamy wszystkie dzieci w podróż na Wyspy Bergamuty gdzie 
można spotkać kota w butach. Pisenka ,,Na Wyspach Bergamutach” 

muzyczne spotkanie pod kierunkiem Jacka Janasika
16:30 – 17: 00 Gry i zabawy zespołowe na świeżym powietrzu

Prowadzenie: Wychowawcy

17 lipca (wtorek)
8:00-9:00 zbiórka, program dnia
10:00 – 12:00 zajęcia rekreacyjno-sportowe na pływalni ,,Kapry”

12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy

14:00 -16:00 Muzyczne spotkania latem - Historycznie i współcześnie z Panem 
Kleksem - piosenki patriotyczne na dziecięco – młodzieżową nutę

      Prowadzenie: Edyta Ciechomska

18 lipca (środa)
Wycieczka całodzienna:

 MAZOWIECKIM SZLAKIEM FRYDERYKA CHOPINA ORAZ Z WIZYTĄ
 W KAMPINOSIE 
Program wycieczki: 
Wyjazd z Pruszkowa w godzinach porannych o godz. 7.30 - SP nr 1 ul. Topolowa 1 
Pruszków 
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*PRZEJAZD DO BROCHOWA 
Przejazd do Brochowa - nawiedzenie wyjątkowego w skali Mazowsza kościoła 
obronnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha – miejsca ślubu państwa Chopinów i 
chrztu Kompozytora ORAZ KRÓTKI SPACER NAD ROZLEWISKA BZURY WRAZ Z NARRACJĄ O 
KRAJOBRAZIE MAZOWSZA 
*PRZEJAZD DO ŻELAZOWEJ WOLI – WIZYTA W MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA: 
 Warsztaty ZACZAROWANY FORTEPIAN (w podziale na 2 grupy): 

Poznamy budowę fortepianu i jego poprzedników. Porozmawiamy o instrumentach, na 
których grał Fryderyk Chopin. Nauczymy się piosenki o fortepianie oraz wcielimy się w 
role dyrygenta i orkiestry. 
 zwiedzanie ekspozycji w dworku opowiadającej o rodzinie Chopinów i powstaniu 
muzeum oraz projekcja filmu edukacyjnego, 

 spacer po zrewitalizowanym parku w dolinie rzeki Utraty – wraz z rozpoznawaniem 
ciekawych gatunków roślin 
Obiad w restauracji w sąsiedztwie muzeum – zupa, II danie, napój 
*KAMPINOS – GRANICA – WIZYTA W PUSZCZY - spacer ścieżką dydaktyczną „Skrajem puszczy”,
wystawy plenerowe związane z tematyką ochrony przyrody, panorama dawnych zagród 
puszczańskich, czas na zabawę i odpoczynek 
Powrót do miejsca wyjazdu w godzinach popołudniowych – ok. 17:30 

19 lipca (czwartek)
8:00-9:00 zbiórka, program dnia
10:00 – 13:30 ,,Malowane wojsko”– warsztaty artystyczne z podziałem na 3 

grupy: I grupa - godz. 10:00 – 11:00 
II grupa – godz. 11:15 – 12:15
III grupa – godz. 12:30 – 13:30

Warsztaty dedykowane 100 letniej historii Niepodległości Polski poprzez pryzmat munduru 
żołnierza. 
Scenariusz warsztatów:
Wprowadzenie historyczne – krótka dyskusja z wykorzystaniem mapy, charakterystyka bohaterów. 
Poświecenie i pozycja dowódcy.

Wizualne przedstawienie 3 opcji mundurów Polaków walczących na frontach i ich udział w I Wojnie 
Światowej jako walki o przywrócenie Polski na mapy świata. Odznaczenia i stopnie wojskowe – 
działania plastyczne  wokół emblematu.

Opis działania twórczego polegającego na wykonaniu marionetki żołnierza z ruchomymi elementami 
ruchowymi. Wycinanie z projektu graficznego , klejenie na karton, łączenie elementem metalowym 
ruchomych „stawów”. Instrukcja i montaż systemu sznurka na tyłach marionetki- dająca możliwość 
poruszania.

Wspólne umieszczenie marionetek w uprzednio przygotowanej przez animatora dioramie – dzieci 
mogą odgrywać scenki marszu poruszając swoimi pracami

Prowadzenie: Dorota Jankowska

12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy
14:30 – 16:30 Próba generalna przed finałem projektu ,,Historycznie i współcześnie 

z panem Kleksem”
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muzyczne spotkanie pod kierunkiem Jacka Janasika

20 lipca ( piątek )
8:00-9:00 zbiórka, program dnia
10:00 – 12:00 zajęcia rekreacyjno-sportowe na pływalni ,,Kapry”
12:30 – 14:00 obiad z podziałem na trzy grupy
15:00 Finał projektu ,,Historycznie i współcześnie z Panem Kleksem”-

uroczysty koncert w wykonaniu uczestników półkolonii.
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