
 

AKTYWNE WAKCAJE Z MOSiR’em 2021 

”Wakacje z przygodą" 

 

 

Tydzień I – Tydzień KULTURY I SPORTU 

05.07 (poniedziałek)  

Zajęcia od: godz. 8:00 Do: godz. 16:00 

Co: Wycieczka Śląski Ogród Zoologiczny Chorzów 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR  

07.07 (środa)  

Zajęcia od: godz. 9:00 Do: godz. 14:30 

Co: Dzień Strażaka, zawody strażackie 

Zbiórka: OSP Lipowiec / Odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

09.07 (piątek)  

Zajęcia od: godz. 18:00 Do: godz. 07:00 (sobota) 

Co: Nocny maraton filmowy, gry i zabawy integracyjne z rówieśnikami. 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

 

Tydzień II  - Tydzień MASTERCHEFA JUNIORA 

12.07 (poniedziałek)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Warsztaty kulinarne „na słodko”, ciasteczka, lizaki cake pops, domowe lody,  zajęcia rekreacyjne na 

basenie letni, zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z 

rówieśnikami. 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

14.07 (środa)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Warsztaty ze zdrowego odżywiania, konkurs wiedzy kulinarnej, zajęcia rekreacyjne na basenie letni, 

zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami. 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

16.07 (piątek)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Warsztaty kulinarne z kuchni włoskiej, zajęcia rekreacyjne na basenie letni, zawody na zjeżdżalni, gry 

zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami. 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

 

 



 

Tydzień III – Tydzień DLA AKTYWNYCH 

19.07 (poniedziałek)  

Zajęcia od: godz. 9:00 Do: godz. 14:30 

Co: Dzień Sportu m.in. turniej w dwa ognie, wyścigi rzędów, wyścigi na 60 m, zawody w skoku w dal itp. 

Zbiórka / odbiór: Zabrzeg – Stadion lekkoatletyczny  

21.07 (środa)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Warsztaty pierwsza pomoc z elementami ratownictwa wodnego, zajęcia rekreacyjne na basenie letni, 

zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami. 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

23.07 (piątek)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Zajęcia rekreacyjne na basenie letni, zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, 

zabawy integracyjne z rówieśnikami. 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

 

Tydzień IV – Tydzień POZNAJ NASZĄ GMINĘ 

26.07 (poniedziałek)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Centrum Edukacji Ekologicznej – warsztaty „Poznajmy naszą gminę i region, czyli o turystyce i 

krajoznastwie” + zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, gry i zabawy 

terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami.  

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

28.07 (środa)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Wycieczka rowerowa po naszej gminie 

Zbiórka / odbiór: Zabrzeg - Stadion lekkoatletyczny 

30.07 (piątek)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30  

Co: "Nowoczesna biblioteka" – zajęcia w Miejskiej Bibliotece - "Wakacyjny Kącik Rozmaitości", zajęcia 

rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy 

integracyjne z rówieśnikami. 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

 

 

 

 

 



Tydzień V – Tydzień PODRÓŻNIKA 

 
02.08 (poniedziałek)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Centrum Edukacji Ekologicznej – warsztaty „Wzgórze zamkowe – przeszłość na wyciągnięcie ręki” + 

zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy 

integracyjne z rówieśnikami.  

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

04.08 (środa)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Podchody "Śladami Indiany Jonesa – na tropie zaginionej mapy" + zajęcia rekreacyjne na basenie 

letnim, zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami. 

Zbiórka: Zabrzeg – stadion lekkoatletyczny / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

06.08 (piątek)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 15:00 

Co: Wycieczka: PARK W DECHE Bielsko-Biała 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

 

Tydzień VI – Tydzień MAŁEGO ARTYSTY 

09.08 (poniedziałek)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Warsztaty kreatywne m.in. projektowanie swojej własnej koszulki,  tworzenie makiety miasta z 

pudełek, domki/latarnie z gliny, wyklejane mandale z makaronu i nie tylko, malowanie twarzy, zabawy 

plastyczno-sensoryczne itp. + zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, 

gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami. 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

11.08 (środa)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 14:30 

Co: Warsztaty kreatywne m.in. projektowanie swojej własnej koszulki,  tworzenie makiety miasta z 

pudełek, domki/latarnie z gliny, wyklejane mandale z makaronu i nie tylko, malowanie twarzy, zabawy 

plastyczno-sensoryczne itp. + zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry zespołowe, 

gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami. 

Zbiórka / odbiór: Kąpielisko miejskie MOSiR 

13.08 (piątek)  

Zajęcia od: godz. 8:30 Do: godz. 15:00 

Co: Wycieczka „Dream Park” Ochaby, atrakcje m.in.: park miniatur, kino 6D, sala edukacyjna, małpi gaj, 

park dinozaurów, dom do góry nogami, wystawa krokodyli, wieża mocy i wiele innych atrakcji. 

 

 

 


