
Akcja Lato 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie 

 
I tydzień 

31.07.2017r. poniedziałek  
Spotkanie ze Strażą Gminną – zasady bezpieczeństwa oraz podstawy pierwszej 
pomocy 
Gry i zabawy integracyjne 
   
01.08.2017r. wtorek 
Wyjazd do ZOO do Warszawy (zwiedzanie z przewodnikiem i warsztaty) 
Koszt 30 zł 
   
02.08.2017r. środa 
Wizyta w WOPR w Zegrzu Południowym 
Zabawy integracyjne na terenie Filii GOK w Zegrzu Południowym 
Dzieci muszą mieć ze sobą bilety na przejazd komunikacją ZTM ewentualnie 
pieniądze na zakup biletów (3,40 zł) 
  
03.08.2017r. czwartek 
Wyjazd do Pruszkowa do Muzeum Starożytnego Hutnictwa (zwiedzanie i 
warsztaty) oraz do Muzeum Figur Stalowych (zwiedzanie z przewodnikiem) 
Koszt 30 zł 
  
04.08.2017r. piątek 
Zajęcia plastyczno – artystyczne 
Zabawy i gry ruchowe 
   

II tydzień 
07.08.2017r. poniedziałek 
Dzień z OSP w Nieporęcie 
Gry i zabawy 
Zabawy z pantomimą 
  
08.08.2017r. wtorek 
Wyjazd do Serocka zwiedzanie z przewodnikiem (miasto i muzeum) 
Koszt 10 zł 
   
09.08.2017r. środa 
Wyjazd na Stadion Legii – zwiedzanie – trasa biała 
Oraz zwiedzanie Łazienek Królewskich 
Koszt 25 zł 



   
10.08.2017r. czwartek 
Wyjazd do Zegrza Południowego - warsztaty pizzowe i zabawy integracyjne 
Koszt 7 zł  
Dzieci muszą mieć ze sobą bilety na przejazd komunikacją ZTM ewentualnie 
pieniądze na zakup biletów(3,40 zł) 
 
11.08.2017r. piątek 
„NA RYBY” z Kołem Wędkarskim PZW nr 30 w Białobrzegach. 
Koszt 8 zł 
   

III tydzień 
 

14.08.2017r. poniedziałek  
Wyjście do Parku Linowego – Port Pilawa 
Koszt 25 zł   
 
15.08.2017r. wtorek – dzień wolny 
    
16.08.2017r. środa  
Kino Praha „Gru, Dru i Minionki”+ warsztaty 
Koszt 22 zł 
   
17.08.2017r. czwartek 
Wyjazd do Nadleśnictwa Jabłonna „Od nasionka do lasu” + ognisko z kiełbaskami 
Koszt 15 zł 
   
18.08.2017r. piątek  
Zajęcia plastyczne 
Robotyka  
Doświadczenia z suchym lodem 
   

IV tydzień – dziecięce manewry 
z 9 Brygadą Wsparcia Dowodzenia DG RSZ 

 
21.08.2017r. poniedziałek – autokar     
22.08.2017r. wtorek – autokar    
23.08.2017r. środa – autokar    
24.08.2017r. czwartek – autokar    
25.08.2017r. piątek – autokar    
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