
  
 

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU W ZĄBKACH „AKTYWNA ZIMA 2020” (10.02 – 14.02.2020R.)   

           GWARANCJA DOBREJ ZABAWY       RESZTĄ ZAJMIEMY SIĘ MY            

 
 

PONIEDZIAŁEK  10.02 

 

WTOREK  11.02 

 

 

ŚRODA  12.02 

 

 

CZWARTEK  13.02 

 

PIĄTEK  14.02 

ZEBRANIE Z RODZICAMI 

7:45 

SP nr 1 ul. Harcerska 9 

 

8:00 – 8:15 ZBIÓRKA 

SP nr 1 ul. Harcerska 9 

 

8:00 ZBIÓRKA  

Pływalnia ul. Słowackiego 21 

 

8:00 – 8:15 ZBIÓRKA  
SP nr 1 ul. Harcerska 9 

 

8:00 – 8:15 ZBIÓRKA  

SP nr 1 ul. Harcerska 9 

 

sala zabaw Kolorado  

obiad    

przygoda z książką                                                                        

szkolenie „Pokaż, że i Ty potrafisz 

Pomóc” 

zajęcia sportowe 

nauka pływania 

 

 

 

lodowisko  

gry i zabawy 

obiad 

kręgielnia – zawody bowlingowe 

nauka pływania 

  

 

 NATURA WZYWA  

wycieczka całodniowa                

czeka na Was: szaleństwo 

magicznych warsztatów, 

spotkanie ze zwierzętami, kulig -                          

nawet jeśli nie będzie śniegu      , 

ognisko i świetna zabawa na 

świeżym powietrzu. 

 

 

bal karnawałowy pt.: 

„JA w szkole pełnej tajemnic” 

gry i zabawy  

konkurs plastyczny pt.:               

„Natura oczami Dziecka” 

obiad 

zajęcia sportowe     

nauka pływania                    

 

przygoda z książką  

zajęcia sportowe  

gry planszowe 

wycieczka do kina 

obiad                                

nauka pływania 

 

 
ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

skarpety antypoślizgowe,   

strój na pływalnię,  

klapki basenowe, ręcznik,  

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę – można 

zostawić w szatni w szkole na cały 

tydzień) 

picie i II śniadanie 

 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

łyżwy (jeśli ktoś ma),  

skarpetki na zmianę,  

strój na pływalnię,  

klapki basenowe, ręcznik,  

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 

picie i II śniadanie        

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

picie i II śniadanie   

rękawiczki na zmianę! 

ubranie zgodnie z pogodą😊 

ubieramy się na cebulkę, 

można zabrać ze sobą suchy chleb 

dla konika oraz smakołyki dla 

królików i owieczek 

 

tego dnia nie ma zajęć nauki 

pływania! 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

strój karnawałowy 

 (jeśli ktoś ma),  

farby lub kredki      ,  

strój na pływalnię 

klapki basenowe, ręcznik,  

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę) 

picie i II śniadanie 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ; 

 

13,- na zestaw napój + popcorn                 

(dla chętnych)      , 

 strój na pływalnię, 

klapki basenowe, ręcznik, 

obuwie sportowe na jasnej 

podeszwie (na zmianę)        
picie i II śniadanie 

 

ODBIÓR DZIECI 
Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I piętro 

 

ODBIÓR DZIECI 

Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I piętro 

 

ODBIÓR DZIECI 
Pływalnia ul. Słowackiego 21 

czekajcie na nas       

 

ODBIÓR DZIECI 
Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I piętro 

 

ODBIÓR DZIECI 

Pływalnia ul. Słowackiego 21 

sala squash I piętro                   

WRĘCZENIE DYPLOMÓW  

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00. Każdego dnia rodzice / opiekunowie przyprowadzają dzieci wg. harmonogramu zajęć.  NA SPÓŹNIALSKICH       NIE CZEKAMY !!! 

Kierownik: Anna Drożdżewska 885-140-140. Wychowawcy; Magda Szpocińska, Marek Chechłowski, Błażej Knakowski. 

Bardzo proszę, aby; 

• dzieci miały ze sobą drugie śniadanie, napój niegazowany oraz lek na chorobę lokomocyjną (jeśli jest taka potrzeba), 

• były obecne przy pakowaniu plecaków, ponieważ później nie wiedzą co miały ze sobą i czy wszystko jest zabrane, 

• nie zabierały ze sobą wartościowych rzeczy. MCS w Ząbkach  nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie. 



 

 


