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Dzień 
Tygodnia 

Godzina Rodzaj zajęć 

Poniedziałek 
21.03.2022 

 

10.00-11.30 
 
 
 
 

11.00-12.30 
 

Warsztaty „Kosmetyki domowe w zgodzie z naturą” 
Warsztat „ Jaka to skała” 

Pokaz „Gleby kuli Ziemskiej - powstawanie, 
wykorzystanie i ochrona gleb” 

Warsztat „Związki chemiczne w produktach 
spożywczych” 

10.00-11.30 
11.30-13.00 

Warsztaty „Szkolne laboratorium kosmetyczne”- 
 jak zrobić mleczko kosmetyczne 

 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

 

Warsztaty z produkcji wyrobów cukierniczych - 
,,Udekoruj babeczkę” 

 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

Warsztaty z produkcji wyrobów piekarskich -  
,,Z miłości do słodkości-słodkie bułeczki”” 

 

9.00- 13.00 
 

Pokazy z dietetyki - ,,Zdrowa dieta to jest to” 
Prezentacja technologia żywności-  
„Czy wiesz skąd jest, to co jesz!” 

 

10.00-11.00 
 

Warsztaty „Fizyka u optyka…….nie takie trudne” 

12.00-13.00 
 

Język obcy to pestka!!! 

11.40-13.00 Impreza szkolna 
 

Wtorek 
22.03.2022 

 

12.00-12.30 
 
 

13.00-14.00 

Warsztat „Związki chemiczne w produktach 
spożywczych” 

 

Warsztat „W kropli wody” 
 

10.00-11.30 
11.30-13.00 

Warsztaty „Szkolne laboratorium kosmetyczne”- 
 jak zrobić mleczko kosmetyczne 

 

10.00-11.00 Warsztaty „Fizyka u optyka…….nie takie trudne” 
 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

 

Warsztaty z  produkcji wyrobów cukierniczych -
,,Słodki zapach ciasta”  

 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

Warsztaty z produkcji wyrobów piekarskich - 
,,Wykonaj apetyczne bułeczki” 

 

9.00-13.00 

Pokazy z dietetyki - ,,Zdrowa dieta to jest to” 
Prezentacja technologii żywności -   
„Czy wiesz skąd jest , to co jesz!” 

 

12.00-13.00 Język obcy to pestka!!! 
 

Środa 
23.03.2022 

9.30-10.30 
 

11.00-12.00 

Pokaz „Mikrobiologia produktów spożywczych” 
 

Warsztat „W kropli wody” 
 



 

10.00-11.00 Warsztaty „Fizyka u optyka…….nie takie trudne” 
 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

Warsztaty z produkcji wyrobów cukierniczych -  
„Udekoruj babeczkę” 

 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

Warsztaty z produkcji wyrobów piekarskich - 
,,Ukształtuj plecionkę” 

 

9.00-13.00 

Pokazy z dietetyki - ,,Zdrowa dieta to jest to” 
Prezentacja technologii żywności -  
„Czy wiesz skąd jest , to co jesz!” 

 

Czwartek 
24.03.2022 

11.00-12.00 

Warsztaty „Kosmetyki domowe w zgodzie z naturą” 
Warsztat „ Jaka to skała” 

Pokaz „Gleby kuli Ziemskiej- powstawanie, 
wykorzystanie i ochrona gleb” 

 

10.00-11.30 
11.30-13.00 

Warsztaty „Szkolne laboratorium kosmetyczne”- 
 jak zrobić kulę do kąpieli 

 

10.00-11.00 Warsztaty „Fizyka u optyka…….nie takie trudne” 
 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

 

Warsztaty z produkcji wyrobów cukierniczych -
,,Uczymy się piec muffinki z czekoladą”  

 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

Warsztaty z produkcji wyrobów piekarskich - 
,,Poznaj trendy w piekarstwie” 

 

9.00-13.00 

Pokazy z dietetyki - ,,Zdrowa dieta to jest to” 
Prezentacja technologii żywności -                      
„Czy wiesz skąd jest , to co jesz!” 

 

12.00-13.00 Język obcy to pestka!!! 
 

9.00-12.00 Pokaz „Jak udzielić pierwszej pomocy?” 
 

Piątek 
25.03.2022 

10.00-11.00 

Warsztaty „Kosmetyki domowe w zgodzie z naturą” 
Warsztat „ Jaka to skała” 

Pokaz „Gleby kuli Ziemskiej- powstawanie, 
wykorzystanie i ochrona gleb” 

 

10.00-11.30 
11.30-13.00 

Warsztaty „Szkolne laboratorium kosmetyczne”- 
 jak zrobić kulę do kąpieli 

 

10.00-11.00 Warsztaty „Fizyka u optyka…….nie takie trudne” 
 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

Warsztaty z produkcji wyrobów cukierniczych -
,,Przełóż i udekoruj kruche ciasteczka”  

 

9.00-10.30 
11.00-13.00 

Warsztaty z  produkcji wyrobów piekarskich -
,,Ukształtuj bułki i plecionki” 

 

9.00-13.00 

Pokazy z dietetyki - ,,Zdrowa dieta to jest to” 
Prezentacja technologii żywności -                         
„Czy wiesz skąd jest , to co jesz!” 

 

12.00-13.00 Język obcy to pestka!!! 
 

9.00-12.00 Pokaz „Jak udzielić pierwszej pomocy?” 
 


