RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
I TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
11.02.2019 r.










Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii.
Wspólne obmyślenie i uchwalenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Dzieła wielkich mistrzów – tworzymy reprodukcje słynnych dzieł sztuki.
Ja w skrócie – kreatywne autoprezentacje uczestników półkolonii.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
12.02.2019 r.








Zbiórka.
Gry integracyjne.
Jestem mimem – zrozumieć się bez słów – kalambury.
Przerwa na posiłek.
KARTON-owy świat w rozmiarze XXL – warsztaty tworzenia modeli przestrzennych.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
13.02.2019 r.









Zbiórka.
Gry zespołowe.
Jaka to melodia? – muzyczne zagadki.
Przerwa na posiłek.
Odwiedziny Lucii – zabawy z psem.
Najlepszy przyjaciel człowieka – warsztaty plastyczne.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
14.02.2019 r.







Zbiórka.
Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Gry zespołowe.
Odwiedzamy Kolorowy Świat.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
15.02.2019 r.








Zbiórka.
Biało na Białej – zespołowa praca plastyczna.
Przerwa na posiłek.
Odwiedzamy Naukowy Zawrót Głowy.
Gry i zabawy zespołowe.
Podsumowanie pierwszego tygodnia półkolonii, uroczyste wręczenie nagród za wzorowe zachowanie.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
II TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
18.02.2019 r.










Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii.
Wspólne obmyślenie i uchwalenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Mam talent! – prezentacje zainteresowań i umiejętności uczestników półkolonii.
Kto jest kim? – poznajemy się nawzajem za pomocą rysunku.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
19.02.2019 r.








Zbiórka.
Gry integracyjne.
Tworzymy własne maski karnawałowe.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty kryminalistyki – mali detektywi w akcji.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
20.02.2019 r.








Zbiórka.
Gry i zabawy zespołowe.
Mini Disco – karnawał trwa! Zabawa taneczna z wykorzystaniem stworzonych wcześniej masek karnawałowych.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty Etno Design – projektujemy i tworzymy własną odzież z motywami folklorystycznymi.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
21.02.2019 r.









Zbiórka.
Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Gry zespołowe.
Przerwa na posiłek.
Uczta Kinomana – seans filmowy w kinie Zorza.
Wizyta w Instytucie Pamięci Narodowej.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
22.02.2019 r.










Zbiórka.
Zabawy ruchowe.
My się zimy nie boimy! – lepienie bałwana, zabawy na świeżym powietrzu.
Przerwa na posiłek.
Karaoke – śpiewać każdy może!
Podsumowanie drugiego tygodnia półkolonii, uroczyste wręczenie nagród za wzorowe zachowanie.
Pizza Day – półkolonijna uczta.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

