RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA MIŁOCIN

I TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
11.02.2019 r.








Zapoznanie się z placówką, zasadami BHP, omówienie regulaminu półkolonii.
Zajęcia plastyczne – wykonujemy imienniki.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na spacer do parku. Zabawa w śnieżki.
Obiad.
Szachy to gra, którą poznam. Nauka gry w szachy.

WTOREK
12.02.2019 r.








Konkurs szachowy.
Przerwa na posiłek.
Wesoły świat kolorowanek – zajęcia plastyczne.
Obiad.
Gry z całego świata – zabawy ruchowe.
Wręczenie nagród uczestikom półkolonii.

ŚRODA
13.02.2019 r.







Eurobiznes – gry planszowe. Konkurs na najlepszego gracza.
Przerwa na posiłek.
Zabawy literackie – „ Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie“. Piszemy własne wiersze.
Obiad.
Warsztaty „Podróże balonem“.

CZWARTEK
14.02.2019 r.







Planetarium – poznajemy planety. Ziemia nasza planeta poznajemy ją z atlasem i globusem w ręku.
Przerwa na posiłek.
Seans filmowy w kinie „Zorza“.
Obiad.
Zajęcia plastyczne – wykonujemy makietę z planetami.

PIĄTEK
15.02.2019 r.

 Wyjazd na wycieczkę do Siedliska Janczar w Pstrągowej. Warsztaty pieczenia chleba, kulig, gry i zabawy.
 Obiad
 Powrót do placówki i wręczenie nagród uczestnikom pólkoloni.

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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
18.02.2019 r.








Zapoznanie się z placówką, zasadami BHP, wspólne tworzenie regulaminu.
Zabawy i gry integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Głośnie czytanie bajek, przygotowanie krótkiego przedstawienia.
Obiad.
Zajęcia plastyczne. Rusujemy karykatury znanych i lubianych aktorów.

WTOREK
19.02.2019 r.

 Wyjazd na Ranczo do Pstrągowej. Zoo, kulig, sala zabwa.
 Obiad.
 Powrót do placówki.

ŚRODA
20.02.2019r.







Zabawy Jestem Mimem – czyli jak przekazywać informacje za pomocą mowy ciała.
Przerwa na posiłek.
Uczę się grać w szachy - gra z instruktorem.
Obiad.
„Zaklinacze deszczu“ – Warsztaty improwizacyjno - taneczne.

CZWARTEK
21.02.2019 r.







Zajęcia plastyczne – „Bałwanek to nasz przyjaciel” wykonujemy prace plastyczne różną techniką.
Przerwa na posiłek.
Seans filmowy w kinie „HELIOS“.
Obiad.
Gimnastyka z głowy nie umyka – zabawy sportowe.

PIĄTEK
22.02.2019 r.








Bezpieczeństwo to ważna rzecz – spotkanie z dzielnicowym.
Przerwa na posiłek.
Lepimy bałwanka na dziedzińcu szkoły.
Obiad.
Gry z całego świata – zabawy ruchowe rozwijające wyobrażnię.
Wręczenie nagród uczestnikom półkolonii.

