
HARMONOGRAM WYCIECZEK EDUKACYJNYCH JEDNODNIOWYCH 

DLA KLAS 4 – 6 PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 „SZKOŁY MARZEŃ” W JAZGARZEWSZCZYŹNIE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Klasa 4A 

  

MIEJSCE TEMATYKA TERMIN OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

Stajnia Wilga 

(finansują rodzice) 

 

 „Poszukiwacze skarbów” - warsztaty 

integracyjne. 

13 września p. E. Tomaszewska 

Konstancin Jeziorna 

(finansuje szkoła) 

Zwiedzanie tężni solankowych w Konstancinie 

– Jeziornej, przykład podmiejskiego uzdrowiska.  

W ramach realizacji podstawy programowej z 

przyrody. 

październik p. A. Dobrzyńska 

p. A. Kubacka 

Ogród Zoologiczny w Warszawie 

(finansują rodzice) 

„Fauna warszawskiego ZOO” – warsztaty/gra 

terenowa w ramach realizacji podstawy 

programowej z przyrody. 

14 listopada p. A. Dobrzyńska/ 

p. A. Kubacka 

Centrum Nauki Kopernik 

(finansuje szkoła) 

Przyrodnicze warsztaty laboratoryjne w ramach 

realizacji podstawy programowej z przyrody. 

12 grudnia p. A. Dobrzyńska 

Zamek Królewski w Warszawie 

(finansuje szkoła) 

 

„Gród, zamek, pałac, muzeum” – lekcja 

muzealna w ramach realizacji podstawy 

programowej z historii. 

marzec p. E. Tomaszewska 

Pałac w Nieborowie 

(finansują rodzice) 

Warsztaty historyczno-plastyczne w ramach 

realizacji podstawy programowej z historii i 

plastyki. 

10 kwietnia p. B. Zielonka/ 

p. E. Tomaszewska 

Muzeum Etnograficzne w Warszawie 

(finansują rodzice) 

 

„Gościniec Wiecha” – warsztaty związane z 

realizacją podstawy programowej z języka 

polskiego i historii. 

maj p. K. Wojtała 

 

 



Klasa 5A 

 

MIEJSCE TEMATYKA TERMIN OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

Warszawa 

(finansuje szkoła) 

„Tam, gdzie mury pną się do góry” - gra miejska 

w ramach realizacji podstawy programowej z 

geografii. 

październik p. D. Strzyżewska 

Muzeum Fryderyka Chopina w 

Warszawie 

(finansują rodzice) 

Warsztaty w ramach realizacji podstawy 

programowej z języka polskiego i muzyki. 

13 listopada p. M. Smorągiewicz 

Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

(finansują rodzice) 

Zajęcia terenowe w ramach realizacji podstawy 

programowej z geografii. 

marzec p. D. Strzyżewska 

Muzeum Narodowe 

(finansują rodzice) 

„Średniowieczny portal” – lekcja muzealna w 

ramach realizacji podstawy programowej z 

historii. 

10 kwietnia p. J. Podemska/ 

p. K. Ruszkowska 

Warszawa 

(finansuje szkoła) 

Religie świata w Warszawie – lekcje w ramach 

realizacji podstawy programowej z historii. 

15 kwietnia p. J. Podemska/ 

p. K. Ruszkowska 

Nadleśnictwo Chojnów 

(finansuje szkoła) 

Zajęcia edukacji leśnej w Nadleśnictwie 

Chojnów w ramach realizacji podstawy 

programowej z biologii. 

maj p. D. Strzyżewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa 6A 

 

MIEJSCE TEMATYKA TERMIN OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

Warszawa 

(finansują rodzice) 

„Odkrywamy Warszawę – śladami legend 

warszawskich” – zajęcia w ramach realizacji 

podstawy programowej z języka polskiego. 

3 października p. I. Łoś-Elżanowska 

Warszawa 

(finansują rodzice) 

„Niewidzialna wystawa” 11 października p. E. Rudnicka 

Teatr Narodowy w Warszawie 

(finansują rodzice) 

„Teatr od kulis” – warsztaty w ramach realizacji 

podstawy programowej z języka polskiego. 

luty p. I. Łoś-Elżanowska 

Muzeum Powstania 

Warszawskiego w Warszawie 

(finansuje szkoła) 

Lekcja muzealna w ramach realizacji podstawy 

programowej z historii. 

10 kwietnia  

 

 p. K. Ruszkowska 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Piasecznie 

(finansuje szkoła) 

Wyjście edukacyjne do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w 

ramach realizacji programu z wprowadzenia do 

chemii oraz przyrody. 

12 kwietnia p. E. Nowok 

Wytwórnia Filmów Fabularnych w 

Warszawie 

(finansuje szkoła) 

„Świat filmu w wyjątkowej przestrzeni 

edukacyjnej” – warsztaty w ramach realizacji 

podstawy programowej 

15 kwietnia p. I.Łoś-Elżanowska/ 

p. A. Doktór 

 

 
* Harmonogram ma charakter ramowy – w uzasadnionych przypadkach możliwe są zmiany. 

 

 

 


