
Lato w mieście 2022, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordan2

 ul. Nobla 18,  tel. 22 617-59-62,  opp2@edu.um.warszawa.pl

9.30 - 11.00 grupy zorganizowane; 11.30  - 13.00 grupy zorganizowane; 13.30 - 15.00 uczestnicy indywidualni.                                       

Obowiązuje wszystkich uczestników: zmiana obuwia na obuwie sportowe na jasnej podeszwie.                                                    

PONIEDZIAŁEK  01.08

9.30 – 11.00 Muzyczne inspiracje
Ciekawi świata - zabawy 

językowe

Zagadkowa głowa - gry 
edukacyjne

Muzyka da się lubić

11.30 – 13.00 Muzyczne inspiracje
Ciekawi świata - zabawy 

językowe

Plastyczo-techniczne 
warsztaty motoryczne Muzyka da się lubić

13.30 – 15.00 Muzyczne inspiracje
Ciekawi świata - zabawy 

językowe

Zagadkowa głowa - gry 
edukacyjne

Muzyka da się lubić

WTOREK  02.08

9.30 – 11.00 Muzyka da się lubić
Plastyczo-techniczne 
warsztaty motoryczne

Ciekawi świata - zabawy 

językowe

Ekokreacje - warsztaty 
kreatywnego recyklingu

11.30 – 13.00 Muzyka da się lubić
Plastyczo-techniczne 
warsztaty motoryczne

Ciekawi świata - zabawy 

językowe

Ekokreacje - warsztaty 
kreatywnego recyklingu

13.30 – 15.00 Muzyka da się lubić Plastyczo-techniczne 
warsztaty motoryczne

Ciekawi świata - zabawy 

językowe

Ekokreacje - warsztaty 
kreatywnego recyklingu

ŚRODA  03.08

9.30 – 11.00 Muzyczne inspiracje
Plastyczo-techniczne 
warsztaty motoryczne

Ciekawi świata - zabawy 

językowe

Ekokreacje - warsztaty 
kreatywnego recyklingu

11.30 – 13.00 Muzyczne inspiracje
Plastyczo-techniczne 
warsztaty motoryczne

Ciekawi świata - zabawy 

językowe

Ekokreacje - warsztaty 
kreatywnego recyklingu

13.30 – 15.00 Muzyczne inspiracje
Plastyczo-techniczne 
warsztaty motoryczne

Ciekawi świata - zabawy 

językowe

Ekokreacje - warsztaty 
kreatywnego recyklingu

CZWARTEK  04.08

9.30 – 11.00 Plastyka z wyobraźnią Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Zagadkowa głowa - gry 
edukacyjne

Ekokreacje - warsztaty 
kreatywnego recyklingu

11.30 – 13.00 Plastyka z wyobraźnią Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Zagadkowa głowa - gry 
edukacyjne

Ekokreacje - warsztaty 
kreatywnego recyklingu

13.30 – 15.00 Plastyka z wyobraźnią Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Zagadkowa głowa - gry 
edukacyjne

Ekokreacje - warsztaty 
kreatywnego recyklingu

PIĄTEK  05.08

9.30 – 11.00 Kino w OPP2 - wakacyjne bajki

11.30 – 13.00 Kino w OPP2 - wakacyjne bajki

13.30 – 15.00 Kino w OPP2 - wakacyjne bajki
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PONIEDZIAŁEK  08.08

9.30 – 11.00 Grafika na wesoło Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Plastyka z wyobraźnią Gry i zabawy sportowe

11.30 – 13.00 Grafika na wesoło Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Plastyka z wyobraźnią Gry i zabawy sportowe

13.30 – 15.00 Grafika na wesoło Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Plastyka z wyobraźnią Gry i zabawy sportowe

WTOREK  09.08

9.30 – 11.00 Grafika na wesoło
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Gry i zabawy sportowe

11.30 – 13.00 Grafika na wesoło
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Gry i zabawy sportowe

13.30 – 15.00 Grafika na wesoło
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Gry i zabawy sportowe

ŚRODA  10.08

9.30 – 11.00 
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Plastyka z wyobraźnią Gry i zabawy sportowe

11.30 – 13.00
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Plastyka z wyobraźnią Gry i zabawy sportowe

13.30 – 15.00
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Plastyka z wyobraźnią Gry i zabawy sportowe

CZWARTEK  11.08

9.30 – 11.00 
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Plastyka z wyobraźnią Gry i zabawy sportowe

11.30 – 13.00
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Plastyka z wyobraźnią Gry i zabawy sportowe

13.30 – 15.00
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Plastyka z wyobraźnią Gry i zabawy sportowe

PIĄTEK  12.08

9.30 – 11.00 Turniej sportowy

11.30 – 13.00 Turniej sportowy

13.30 – 15.00 Turniej sportowy
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PONIEDZIAŁEK 15.08 (ŚWIĘTO)

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

WTOREK 16.08

9.30 – 11.00 
Kreatywne warsztaty 

plastyczne i techniczne Warsztaty kreatywności Gry i zabawy sportowe Plastyka z wyobraźnią

11.30 – 13.00
Kreatywne warsztaty 

plastyczne i techniczne Warsztaty kreatywności Gry i zabawy sportowe Plastyka z wyobraźnią

13.30 – 15.00
Kreatywne warsztaty 

plastyczne i techniczne
Warsztaty kreatywności Gry i zabawy sportowe Plastyka z wyobraźnią

ŚRODA 17.08

9.30 – 11.00 
Kreatywne warsztaty 

plastyczne i techniczne
Warsztaty kreatywności Gry i zabawy sportowe Plastyka z wyobraźnią

11.30 – 13.00
Kreatywne warsztaty 

plastyczne i techniczne Warsztaty kreatywności Gry i zabawy sportowe Plastyka z wyobraźnią

13.30 – 15.00
Kreatywne warsztaty 

plastyczne i techniczne Warsztaty kreatywności Gry i zabawy sportowe Plastyka z wyobraźnią

CZWARTEK 18.08

9.30 – 11.00 
Kreatywne warsztaty 

plastyczne i techniczne
Warsztaty kreatywności Gry i zabawy sportowe Plastyka z wyobraźnią

11.30 – 13.00
Kreatywne warsztaty 

plastyczne i techniczne
Warsztaty kreatywności Gry i zabawy sportowe Plastyka z wyobraźnią

13.30 – 15.00
Kreatywne warsztaty 

plastyczne i techniczne Warsztaty kreatywności Gry i zabawy sportowe Plastyka z wyobraźnią

PIĄTEK 19.08

9.30 – 11.00 Kino w OPP2 - wakacyjne bajki

11.30 – 13.00 Kino w OPP2 - wakacyjne bajki

13.30 – 15.00 Kino w OPP2 - wakacyjne bajki
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PONIEDZIAŁEK  22.08

9.30 – 11.00 
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Muzyczne inspiracje Siatkówka Lato ze sportami walki

11.30 – 13.00
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Muzyczne inspiracje Siatkówka Lato ze sportami walki

13.30 – 15.00
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Muzyczne inspiracje Siatkówka Warsztaty kreatywności

WTOREK  23.08 

9.30 – 11.00 Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Muzyczne inspiracje Warsztaty kreatywności
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

11.30 – 13.00
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Siatkówka Lato ze sportami walki

Warsztaty z języka 
angielskiego "Have fun 

and learn!"

13.30 – 15.00 Tenis stołowy i gry 
rekreacyjne

Muzyczne inspiracje Warsztaty kreatywności
Warsztaty z języka 

angielskiego "Have fun 
and learn!"

ŚRODA  24.08

9.30 – 11.00 
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Tenis stołowy i gry 

rekreacyjne
Lato ze sportami walki

Warsztaty z języka 
angielskiego "Have fun 

and learn!"

11.30 – 13.00
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Siatkówka Warsztaty kreatywności

Warsztaty z języka 
angielskiego "Have fun 

and learn!"

13.30 – 15.00
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Tenis stołowy i gry 

rekreacyjne
Lato ze sportami walki

Warsztaty z języka 
angielskiego "Have fun 

and learn!"

CZWARTEK  25.08

9.30 – 11.00 Gra terenowa w OPP2

11.30 – 13.00 Gra terenowa w OPP2

13.30 – 15.00 Gra terenowa w OPP2

PIĄTEK  26.08

9.30 – 11.00 
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Siatkówka Warsztaty kreatywności

Warsztaty z języka 
angielskiego "Have fun 

and learn!"

11.30 – 13.00
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Siatkówka Warsztaty kreatywności Lato ze sportami walki

13.30 – 15.00
Warsztaty komputerowe 

i nauka kodowania
Siatkówka Warsztaty kreatywności

Warsztaty z języka 
angielskiego "Have fun 

and learn!"
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PONIEDZIAŁEK  29.08

9.30 – 11.00 Warsztaty kreatywności
Giochi italiani, czyli 

zabawy po włosku

Zabawy rekreacyjne i gry 
sportowe w sali lub na 

terenie
Plastyka z wyobraźnią

11.30 – 13.00 Warsztaty kreatywności
Giochi italiani, czyli 

zabawy po włosku

Zabawy rekreacyjne i gry 
sportowe w sali lub na 

terenie
Plastyka z wyobraźnią

13.30 – 15.00 Warsztaty kreatywności
Giochi italiani, czyli 

zabawy po włosku

Zabawy rekreacyjne i gry 
sportowe w sali lub na 

terenie
Plastyka z wyobraźnią

WTOREK  30.08  

9.30 – 11.00 Warsztaty kreatywności
Giochi italiani, czyli 

zabawy po włosku

Zabawy rekreacyjne i gry 
sportowe w sali lub na 

terenie
Plastyka z wyobraźnią

11.30 – 13.00 Warsztaty kreatywności
Giochi italiani, czyli 

zabawy po włosku

Zabawy rekreacyjne i gry 
sportowe w sali lub na 

terenie
Plastyka z wyobraźnią

13.30 – 15.00 Warsztaty kreatywności
Giochi italiani, czyli 

zabawy po włosku

Zabawy rekreacyjne i gry 
sportowe w sali lub na 

terenie
Plastyka z wyobraźnią

ŚRODA  31.08

9.30 – 11.00 Kino w OPP2 - wakacyjne bajki

11.30 – 13.00 Kino w OPP2 - wakacyjne bajki

13.30 – 15.00 Kino w OPP2 - wakacyjne bajki


