
 

 PONIEDZIAŁEK 

24.06.2019 

WTOREK 

25.06.2019 

ŚRODA 

26.06.2019 

CZWARTEK 

27.06.2019 

PIĄTEK 

28.06.2019 

 

8.00 – 9.30 

 

Artystyczny poranek - 

czas zabawy i 

twórczości 

 

Artystyczny poranek - 

czas zabawy i twórczości 

 

Artystyczny poranek 

- czas zabawy i 

twórczości 

 

Artystyczny poranek 

- czas zabawy i 

twórczości 

 

Artystyczny poranek 

- czas zabawy i 

twórczości 

  

9.30 – 11.30 

 

Dzień dobry! 

Poznajemy się! Zabawy 

integracyjne. Rysujemy 

siebie nawzajem, 

tniemy na kawałki 

dzieła sztuki i robimy 

sobie zdjęcia do 

animowanego remiksu 

w stylu Monty Pythona. 

 

Animacja rysunkowa: 

morfing, czyli kiedy mój 

rysunek zmienia się w 

twój rysunek, a ten 

zmienia się w jej 

rysunek, zaś ten - w jego 

rysunek... 

 

Pikselacja – animacja 

przedmiotami… i 

ludźmi! 

 

Materiały sypkie: 

piasek, kolorowa sól, 

kasza, wszystko, co 

może się wysypać. 

Miotełka w 

pogotowiu. 

 

Wielkie i małe 

hałasowanie, czyli 

nagranie dźwięków 

do naszych filmów. 

Podglądamy, co się 

dzieje na ekranie i 

szukamy 

odpowiednich 

dźwięków wśród 

instrumentów, 

przedmiotów i 

własnych głosów!  

 

11.30 – 11.45 

 

Drugie śniadanie 

 

Drugie śniadanie 

 

Drugie śniadanie 

 

Drugie śniadanie 

 

Drugie śniadanie 

 

11.45 – 13.00 

 

Zabawy ruchowe i 

zajęcia kreatywne dla 

chętnych. Codziennie 

coś nowego! 

 

Zabawy ruchowe i 

zajęcia kreatywne dla 

chętnych. Codziennie coś 

nowego! 

 

Zabawy ruchowe i 

zajęcia kreatywne dla 

chętnych. Codziennie 

coś nowego! 

 

Zabawy ruchowe i 

zajęcia kreatywne dla 

chętnych. Codziennie 

coś nowego! 

 

Zabawy ruchowe i 

zajęcia kreatywne dla 

chętnych. Codziennie 

coś nowego! 

 

13.00 - 13.30 

 

Obiad 

 

Obiad 

 

Obiad 

 

Obiad 

 

Obiad 



 

13.30 – 15.30 

 

Animowany remiks: 

zwariowana 

wycinanka. Będzie 

absurdalnie. 

 

Animacja plastelinowa: 

od kulki do ludzika, od 

ludzika do…? 

Plastelinowy morfing! 

 

Animacja farbami, 

malowanie pod 

kamerą.  

 

Animacja... do 

wyboru!!! Teraz Wy 

decydujecie, którą z 

poznanych wcześniej 

technik 

wykorzystacie. 

 

Ostatnie prace nad 

filmami: kończymy 

to, co trzeba jeszcze 

skończyć. 

Animujemy, 

udźwiękawiamy, 

pomagamy sobie 

nawzajem... Już 

prawie gotowe! 

 

15.30– 15.45 

 

Przerwa na oddech. 

Podwieczorek 

 

Przerwa na oddech. 

Podwieczorek 

 

Przerwa na oddech. 

Podwieczorek 

 

Przerwa na oddech. 

Podwieczorek 

 

Przerwa na oddech. 

Podwieczorek 

 

15.45 – 16.45 

 

Relaks przy dobrym 

filmie 

 

Relaks przy dobrym 

filmie 

 

Relaks przy dobrym 

filmie 

 

Relaks przy dobrym 

filmie  

 

Relaks przy dobrym 

filmie 

 

16.45 – 17.00 

 

Odbiór dzieci 

 

Odbiór dzieci 

 

Odbiór dzieci 

 

Odbiór dzieci 

 

Odbiór dzieci 

 

 


