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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
11.02.2019 r.









Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii oraz tworzenie swoich wizytówek.
Tworzymy wspólny regulamin oraz herb półkolonii – niech będzie kolorowo!
Przerwa na posiłek.
Wydzieramy i wyklejamy wielkiego bałwana – zajęcia plastyczne.
Zabawy integracyjne i ruchowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
12.02.2019 r.






Zbiórka.
Rusz głową – krzyżówkowy poranek.
Naukowy Zawrót Głowy – wyjazd do placówki Lego Education Innovation Studio.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
13.02.2019 r.









Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Spotkanie z najlepszym przyjacielem człowieka – warsztaty dogoterapii.
Przerwa na posiłek.
Dawno, dawno temu… Nasza bajka – obrazkowe opowieści.
Zimowa olimpiada – zajęcia sportowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
14.02.2019 r.






Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Wyjazd do Kolorowego Świata – niech żyje zabawa!
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
15.02.2019 r.









Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Śnieżne kule – zajęcia plastyczne.
Przerwa na posiłek.
Nowe oblicze puzzli – zrób niepowtarzalną pamiątkę.
Zabawy grupowe.
Rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
18.02.2019 r.









Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii oraz tworzenie swoich wizytówek.
Tworzymy wspólny regulamin.
Przerwa na posiłek.
Modelowanie balonów dla początkujących.
Zabawy integracyjne i ruchowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
19.02.2019 r.









Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Warsztaty cyrkowe dla początkujących – spróbuj sam!
Przerwa na posiłek.
Przygoda ze sztuką. Nowy wymiar dzieł sztuki – zajęcia plastyczne.
Zabawy grupowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
20.02.2019 r.








Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Smocze opowieści – mój własny smok. Warsztaty kreatywne.
Przerwa na posiłek.
Teatrzyk prawie kukiełkowy – pobudzamy wyobraźnię.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
21.02.2019 r.






Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Kinomaniacy: wyjazd na seans filmowy w Kinie Zorza. Wizyta w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
22.02.2019 r.










Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Zabawy z chustą Klanza.
Przerwa na posiłek.
Moja własna świnka skarbonka – zajęcia manualne.
Łakomczuchy - Pizza Day!
Kolorowanki odstresowanki!
Rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

