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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
11.02.2019 r.








Zapoznanie się z placówką, zasadami BHP, wspólne tworzenie regulaminu półkolonii i wizytówek imiennych.
Zabawy, konkursy i gry integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Zabawy z chustą Klanza, turniej „W dwa ognie”.
Obiad.
„Wesoło - kolorowo“ warsztaty modelowania baloników i malowania twarzy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
12.02.2019 r.









Gry i zabawy sportowe.
„Mały Picasso“ – konkurs na najbardziej twórczy rysunek.
Przerwa na posiłek.
Mini seans filmowy.
Obiad.
Klinika Doktora Misia – kurs pierwszej pomocy dla najmłodszych.
Wspólne zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
13.02.2019 r.










Zabawy i gry integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Omówienie zasad bezpieczeństwa w podróży.
Zagrajmy w kręgle - wyjście do kręgielni Kula.
Powrót do placówki.
Obiad.
Mini olimpiada – zawody indywidualne i drużynowe.
Wspólne zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
14.02.2019 r.









„W zdrowym ciele zdrowy duch“ – rozgrzewka sportowa.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w podróży.
Wyjście do Fabryki Czekolady „Czekoladowe szaleństwo”.
Powrót do placówki.
Obiad.
Kącik plastyczny: wymarzona zakładka do książki.
Zabawy integracyjne, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
15.02.2019 r.









Gry i zabawy sportowe.
„Zimowe zabawy“ wyjście na plac zabaw.
Przerwa na posiłek.
W baśniowym zamku – warsztaty Edukidu z klockami LEGO.
Obiad.
Kącik plastyczny: kolorowe maski.
Gry i zabawy, Wspólne zabawy, wręczenie nagród uczestnikom półkolonii, odbiór dzieci z placówki.

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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
18.02.2019 r.









Zapoznanie się z placówką, zasadami BHP, wspólne tworzenie regulaminu półkolonii i wizytówek imiennych.
Poznajemy siebie - zabawy i gry integracyjne.
Przerwa na posiłek.
„Witamy w cyrku” - warsztaty tworzenia akcesoriów cyrkowych oraz nauka podstaw nowego cyrku.
Obiad.
Zabawa w kalambury, quiz „Zgaduj zgadula”.
Wspólne zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
19.02.2019 r.









Zabawy i gry integracyjne, turniej „W dwa ognie“, berek.
Przerwa na posiłek.
Omówienie zasad bezpieczeństwa w podróży.
Seans filmowy - wyjście do kina Zorza.
Powrót do placówki.
Obiad.
Konkursy sportowe, wyścigi z przeszkodami, gry zręcznościowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
20.02.2019 r.








„W zdrowym ciele zdrowy duch“ – rozgrzewka sportowa.
Kącik plastyczny: tworzymy własnego gniotka.
Przerwa na posiłek.
„Zimowe zabawy“ wyjście na plac zabaw.
Obiad.
„Kto, co, kiedy?“ - warsztaty kryminalistyki, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
21.02.2019 r.









Zabawy, konkursy i gry integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w podróży.
Wyjście do Kinder Planety – bawimy się i zajadamy kolorową watę cukrową.
Powrót do placówki.
Obiad.
Kącik plastyczny: zabawne potworki, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
22.02.2019 r.








Zabawy i gry integracyjne, mini tor przeszkód.
Przerwa na posiłek.
Mobilne Planetarium.
„Pasibrzuch i pizza” - obiad.
„Czas na planszówki” – turniej gier planszowych.
Gry i zabawy, wręczenie nagród uczestnikom półkolonii, odbiór dzieci z placówki.

