
 
Poniedziałek 6 lipca 2020 r.  
„Wojsko kiedyś i dziś” 
  
Godz. 8 30 
Zbiórka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 10:00 

Zajęcia integracyjne oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
Wprowadzenie do tematyki zajęć.   
Rozpoczęcie przez poszczególne grupy uczestników prac plastycznych, związanych z wykonaniem w 
trakcie turnusu makiety np. pola bitewnego, twierdzy, pojazdu wojskowego itp.  
 
10:00- 12:00 
Wizyta  żołnierzy z jednostki wojskowej – 5 batalion dowodzenia 
 
12:00 – 14:00 
Zajęcia plenerowe – spacer do miejsca związanego z historią.  
 
14:00– 14:30 

Obiad  
 
14:30 15:30  
Zajęcia warsztatowe „Bohaterowie polskiej konspiracji w okresie II wojny światowej”, połączone z 
grą terenową na przestrzeni ekspozycji Muzeum AK. – prowadzi: Mateusz Gawlik  
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
 
  
Wtorek 7 lipca 2020 r.  
„Czworonożni bohaterowie” 
 
Godz. 8:30   
Zbiorka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 9:00 
Gry logiczne z wykorzystaniem klocków Cobi, gier planszowych oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
 
9:00 – 10:00 
Wizyta pracownika schroniska dla zwierząt „Azyl”.  
 
10:00 - 13:30 
Wyjście  na zajęcia plenerowe. Zajęcia rekreacyjne w Krakowskim Parku Miejskim lub Parku im. dr. 
Jordana. Powrót do Muzeum.  
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15:30 
Zajęcia warsztatowe „Czworonożni żołnierze” połączone z zajęciami plastycznymi. – prowadzi: Kasia 
Mazur 
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  



 
 
Środa 8 lipca 2020 r.  
„Szlakiem AK po Małopolsce” 
 
Godz. 8:30 

Zbiórka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 9:00 
Czynności przygotowawcze do wyjazdu na trasę szlaku historyczno-turystycznego. 
 
Godz. 9:00  – 10:30 
Dojazd do miejsca początkowego szlaku.  
 
Godz. 10:30 – 13:30  
Spacer szlakiem historyczno-turystycznym. Podczas pokonywania trasy przewidziany jest czas na 
odpoczynek, posiłek oraz pogadankę, przeprowadzoną przez  przewodnika. 
 
Godz.13:30 – 15: 00  
Powrót do siedziby Muzeum. 
 
Godz. 15:00 - - 15:30 
Czynności porządkowe oraz podsumowanie wyjazdu.  
  

Czwartek 9 lipca 2020 r.  
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK. 
 
8:30 – 9:00 
Gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne.   
 
9:00 – 13:30 

Wyjście do Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”. Zapoznanie uczestników LWE 2020 z historią 
sportu, zawodników i Klubu oraz z treningiem sportowców i pracą szkoleniowców. (zajęcia w obiekcie 
WKS trwają do dwóch godzin). Powrót do Muzeum.  
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15:30 
Zajęcia warsztatowe „Sport w konspiracji w czasie II wojny światowej” połączone ze zwiedzaniem 
ekspozycji Muzeum AK. – prowadzi: Jakub Bryndal   
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 

 

 



 

Piątek 10 lipca 2020 r.  
„Konspiracja i życie codzienne w okupowanym Krakowie” 
 
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 10:00 

Gry logiczne z wykorzystaniem klocków Cobi, gier planszowych oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
Krótka pogadanka nt. zasad bezpiecznej konspiracji. – prowadzi: Asia Roman 
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
10:00 – 11:00 
Wizyta funkcjonariusza z  Komendy Straży Miejskiej w Krakowie.  
Prelekcja nt. zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.    
 
11:00 – 13:30 
Zajęcia plenerowe. Spacer do miejsca związanego z historią.  
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15: 30 
Zajęcia warsztatowe „W okupowanym Krakowie” połączone grą wielkoformatową „W okupowanym 
Krakowie”.  - prowadzi: Michał Czech  
Zakończenie prac i prezentacja makiet przez poszczególne grupy.  
Oficjalne zakończenie I turnusu. 
  

 

 

 

Turnus II 

Poniedziałek 13 lipca 2020 r.  
„Wojsko kiedyś i dziś” 
  
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 10:00 

Zajęcia integracyjne oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
Wprowadzenie do tematyki zajęć.   
Rozpoczęcie przez poszczególne grupy uczestników prac plastycznych, związanych z wykonaniem w 
trakcie turnusu makiety np. pola bitewnego, twierdzy, pojazdu wojskowego itp.  
 
10:00- 12:00 
Wizyta  żołnierzy z jednostki wojskowej – 5 batalion dowodzenia 



 
12:00 – 14:00 
Zajęcia plenerowe – spacer do miejsca związanego z historią.  
 
14:00– 14:30 

Obiad  
 
14:30 15:30  
Zajęcia warsztatowe „Bohaterowie polskiej konspiracji w okresie II wojny światowej”, połączone z 
grą terenową na przestrzeni ekspozycji Muzeum AK. – prowadzi: Mateusz Gawlik  
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
 
  
Wtorek 14 lipca 2020 r.  
„Czworonożni bohaterowie” 
 
Godz. 8:30   
Zbiorka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 9:00 
Gry logiczne z wykorzystaniem klocków Cobi, gier planszowych oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
 
9:00 – 10:00 
Wizyta pracownika schroniska dla zwierząt „Azyl”.  
 
10:00 - 13:30 
Wyjście  na zajęcia plenerowe. Zajęcia rekreacyjne w Krakowskim Parku Miejskim lub Parku im. dr. 
Jordana. Powrót do Muzeum.  
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15:30 
Zajęcia warsztatowe „Czworonożni żołnierze” połączone z zajęciami plastycznymi. – prowadzi: Kasia 
Mazur 
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
 
Środa 15 lipca 2020 r.  
„Szlakiem AK po Małopolsce” 
 
Godz. 8:30 

Zbiórka w Muzeum AK.  
8:30 – 9:00 
Czynności przygotowawcze do wyjazdu na trasę szlaku historyczno-turystycznego. 
 
Godz. 9:00  – 10:30 
Dojazd do miejsca początkowego szlaku.  
 
Godz. 10:30 – 13:30  



Spacer szlakiem historyczno-turystycznym. Podczas pokonywania trasy przewidziany jest czas na 
odpoczynek, posiłek oraz pogadankę, przeprowadzoną przez  przewodnika. 
 
Godz.13:30 – 15:00  
Powrót do siedziby Muzeum. 
 
Godz. 15:00 - - 15:30 
Czynności porządkowe oraz podsumowanie wyjazdu.  
  

Czwartek 16 lipca 2020 r.  
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK. 
 
8:30 – 9:00 
Gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne.   
 
9:00 – 13:30 

Wyjście do Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”. Zapoznanie uczestników LWE 2020 z historią 
sportu, zawodników i Klubu oraz z treningiem sportowców i pracą szkoleniowców.  
Powrót do muzeum. 
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15:30 
Zajęcia warsztatowe „Sport w konspiracji w czasie II wojny światowej” połączone ze zwiedzaniem 
ekspozycji Muzeum AK. – prowadzi: Jakub Bryndal   
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 

Piątek 17 lipca 2020 r.  
„Konspiracja i życie codzienne w okupowanym Krakowie” 
 
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 10:00 

Gry logiczne z wykorzystaniem klocków Cobi, gier planszowych oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
Krótka pogadanka nt. życia codziennego mieszkańców Krakowa w czasie okupacji. – prowadzi: 
Michał Czech  
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
10:00 – 11:00 
Wizyta funkcjonariusza z  Komendy Straży Miejskiej w Krakowie.  
Prelekcja nt. zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.    
 
11:00 – 13:30  
Zajęcia plenerowe. Spacer do miejsca związanego z historią.  
 



13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15: 30 
Zajęcia warsztatowe „Tajniki bezpiecznej konspiracji”, połączone z zadaniem dla uczestników 
wykonywanym w  zainscenizowanym pokoju zagadek „Wsypa”. – prowadzi: Asia Roman 
Zakończenie prac i prezentacja makiet przez poszczególne grupy.  
Oficjalne zakończenie I turnusu. 
  

 

 

 

 

 

Poniedziałek 3 sierpnia 2020 r.  
„Wojsko kiedyś i dziś” 
  
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 10:00 

Zajęcia integracyjne oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
Wprowadzenie do tematyki zajęć.   
Rozpoczęcie przez poszczególne grupy uczestników prac plastycznych, związanych z wykonaniem w 
trakcie turnusu makiety np. pola bitewnego, twierdzy, pojazdu wojskowego itp.  
 
10:00- 12:00 
Wizyta  żołnierzy z jednostki wojskowej – 5 batalion dowodzenia 
 
12:00 – 14:00 
Zajęcia plenerowe – spacer do miejsca związanego z historią.  
 
14:00– 14:30 

Obiad  
 
14:30 15:30  
Zajęcia warsztatowe „Bohaterowie polskiej konspiracji w okresie II wojny światowej”, połączone z 
grą terenową na przestrzeni ekspozycji Muzeum AK. – prowadzi: Mateusz Gawlik  
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
 
  
Wtorek 4 sierpnia  2020 r.  
„Czworonożni bohaterowie” 
 
Godz. 8:30   



Zbiorka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 9:00 
Gry logiczne z wykorzystaniem klocków Cobi, gier planszowych oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
 
9:00 – 10:00 
Wizyta pracownika schroniska dla zwierząt „Azyl”.  
 
10:00 - 13:30 
Wyjście  na zajęcia plenerowe. Zajęcia rekreacyjne w Krakowskim Parku Miejskim lub Parku im. dr. 
Jordana. Powrót do Muzeum.  
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15:30 
Zajęcia warsztatowe „Czworonożni żołnierze” połączone z zajęciami plastycznymi. – prowadzi: Kasia 
Mazur 
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
 
Środa 5 sierpnia 2020 r.  
„Szlakiem AK po Małopolsce” 
 
Godz. 8:30 

Zbiórka w Muzeum AK.  
8:30 – 9:00 
Czynności przygotowawcze do wyjazdu na trasę szlaku historyczno-turystycznego. 
 
Godz. 9:00  – 10:30 
Dojazd do miejsca początkowego szlaku.  
 
Godz. 10:30 – 13:30  
Spacer szlakiem historyczno-turystycznym. Podczas pokonywania trasy przewidziany jest czas na 
odpoczynek, posiłek oraz pogadankę, przeprowadzoną przez  przewodnika. 
 
Godz.13:30 – 15: 00  
Powrót do siedziby Muzeum. 
 
Godz. 15:00 - - 15:30 
Czynności porządkowe oraz podsumowanie wyjazdu.  
  

Czwartek 6 sierpnia  2020 r.  
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK. 
 
8:30 – 9:00 
Gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne.   
 



9:00 – 13:30 

Wyjście na zajęcia do Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”. Zapoznanie uczestników LWE 2020 z 
historią sportu, zawodników i Klubu oraz z treningiem sportowców i pracą szkoleniowców.  
Powrót do muzeum.  
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15:30 
Zajęcia warsztatowe „Sport w konspiracji w czasie II wojny światowej” połączone ze zwiedzaniem 
ekspozycji Muzeum AK. – prowadzi: Jakub Bryndal   
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 

Piątek 7 sierpnia 2020 r.  
„Konspiracja i życie codzienne w okupowanym Krakowie” 
 
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 10:00 

Gry logiczne z wykorzystaniem klocków Cobi, gier planszowych oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
Krótka pogadanka nt. zasad bezpiecznej konspiracji. – prowadzi: Jakub Bryndal  
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
10:00 – 11:00 
Wizyta funkcjonariusza z  Komendy Straży Miejskiej w Krakowie.  
Prelekcja nt. zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.    
 
11:00 – 13:30 
Zajęcia plenerowe. Spacer do miejsca związanego z historią.  
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15: 30 
Zajęcia warsztatowe „W okupowanym Krakowie” połączone grą wielkoformatową „W okupowanym 
Krakowie”.  - prowadzi: Michał Czech  
Zakończenie prac i prezentacja makiet przez poszczególne grupy.  
Oficjalne zakończenie III turnusu.  
 

 

Turnus IV 

Poniedziałek 10 sierpnia 2020 r.  
„Wojsko kiedyś i dziś” 
  
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK.  
 



8:30 – 10:00 

Zajęcia integracyjne oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
Wprowadzenie do tematyki zajęć.   
Rozpoczęcie przez poszczególne grupy uczestników prac plastycznych, związanych z wykonaniem w 
trakcie turnusu makiety np. pola bitewnego, twierdzy, pojazdu wojskowego itp.  
 
10:00- 12:00 
Wizyta  żołnierzy z jednostki wojskowej – 5 batalion dowodzenia 
 
12:00 – 14:00 
Zajęcia plenerowe – spacer do miejsca związanego z historią.  
 
14:00– 14:30 

Obiad  
 
14:30 15:30  
Zajęcia warsztatowe „Bohaterowie polskiej konspiracji w okresie II wojny światowej”, połączone z 
grą terenową na przestrzeni ekspozycji Muzeum AK. – prowadzi: Mateusz Gawlik  
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
 
  
Wtorek 11 sierpnia  2020 r.  
„Czworonożni bohaterowie” 
 
Godz. 8:30   
Zbiorka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 9:00 
Gry logiczne z wykorzystaniem klocków Cobi, gier planszowych oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
 
9:00 – 10:00 
Wizyta pracownika schroniska dla zwierząt „Azyl”.  
 
10:00 - 13:30 
Wyjście  na zajęcia plenerowe. Zajęcia rekreacyjne w Krakowskim Parku Miejskim lub Parku im. dr. 
Jordana. Powrót do Muzeum.  
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15:30 
Zajęcia warsztatowe „Czworonożni żołnierze” połączone z zajęciami plastycznymi. – prowadzi: Kasia 
Mazur 
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
 
 
 
 
 
 



Środa 12 sierpnia  2020 r.  
„Szlakiem AK po Małopolsce” 
 
Godz. 8:30 

Zbiórka w Muzeum AK.  
8:30 – 9:00 
Czynności przygotowawcze do wyjazdu na trasę szlaku historyczno-turystycznego. 
 
Godz. 9:00  – 10:30 
Dojazd do miejsca początkowego szlaku.  
 
Godz. 10:30 – 13:30  
Spacer szlakiem historyczno-turystycznym. Podczas pokonywania trasy przewidziany jest czas na 
odpoczynek, posiłek oraz pogadankę, przeprowadzoną przez  przewodnika. 
 
Godz.13:30 – 15: 00  
Powrót do siedziby Muzeum. 
 
Godz. 15:00 - - 15:30 
Czynności porządkowe oraz podsumowanie wyjazdu.  
  

Czwartek 13 sierpnia 2020 r.  
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK. 
 
8:30 – 9:00 
Gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne.   
 
9:00 – 13:30 

Wyjście do Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”. Zapoznanie uczestników LWE 2020 z historią 
sportu, zawodników i Klubu oraz z treningiem sportowców i pracą szkoleniowców.  
Powrót do muzeum. 
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15:30 
Zajęcia warsztatowe „Sport w konspiracji w czasie II wojny światowej” połączone ze zwiedzaniem 
ekspozycji Muzeum AK. – prowadzi: Katarzyna Mazur    
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 

Piątek 14 sierpnia 2020 r.  
„Konspiracja i życie codzienne w okupowanym Krakowie” 
 
Godz. 8:30 
Zbiórka w Muzeum AK.  
 
8:30 – 10:00 



Gry logiczne z wykorzystaniem klocków Cobi, gier planszowych oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe.  
Krótka pogadanka nt. życia codziennego mieszkańców Krakowa w czasie okupacji. – prowadzi: 
Michał Czech  
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem makiety.  
 
10:00 – 11:00 
Wizyta funkcjonariusza z  Komendy Straży Miejskiej w Krakowie.  
Prelekcja nt. zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.    
 
11:00 – 13:30  
Zajęcia plenerowe. Spacer do miejsca związanego z historią.  
 
13:30 – 14:00 
Obiad.  
 
14:00 – 15: 30 
Zajęcia warsztatowe „Tajniki bezpiecznej konspiracji”, połączone z zadaniem dla uczestników 
wykonywanym w  zainscenizowanym pokoju zagadek „Wsypa”. – prowadzi: Asia Roman 
Zakończenie prac i prezentacja makiet przez poszczególne grupy.  
Oficjalne zakończenie IV turnusu. 
 

 


