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

DZIEŃ TYGODNIA









Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przygotowanie regulaminu wypoczynku i słoneczek na tablicę nagród.
Bezpieczny wypoczynek – poznajemy zasady bezpiecznego wypoczynku i poruszania się po drodze.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy ruchowe przy muzyce.Zapoznanie się z placówką, zasadami BHP, wspólne tworzenie regulaminu półkolonii i wizytówek
imiennych.

WTOREK
12.02.2019 r.









Zbiórka dzieci.
Zabawy taneczne.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty pszczelarskie – „Jak pszczoły ratują świat”.
Warsztaty kreatywne – wykonujemy świece z wosku.
Przerwa na posiłek.
Zabawy z chustą Klanza.

ŚRODA
13.02.2019 r.








Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego udziału w wycieczce.
Zabawy na dobry początek dnia – gimnastyka na wesoło.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Muzeum Techniki i Militariów – Schron Marysieńka.
Przerwa na posiłek.
Zabawy rytmiczne.

CZWARTEK
14.02.2019 r.









Zbiórka dzieci.
Mini turniej gier planszowych.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty archeologiczne –„Zostań małym archeologiem”.
Przygotowanie kart walentynkowych.
Przerwa na posiłek.
Nauka piosenek zimowych.

PIĄTEK
15.02.2019 r.






Zbiórka dzieci, omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i przejazdu autobusem.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Kręgielni Kula.
Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

PONIEDZIAŁEK
11.02.2019 r.
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PONIEDZIAŁEK
18.02.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Kina.
Warsztaty kreatywne – wykonujemy zakładki do książki.

WTOREK
19.02.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Taneczna podróż przez świat – poznajemy tańce różnych narodów.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Centrum Zabawa Fantazja.
Przerwa na posiłek.
Quiz muzyczny.

ŚRODA
20.02.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Warsztaty „Zabawki i zabawy naszych dziadków”.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Parku Trampolin.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty kreatywne – wykonujemy magiczny portfel.

CZWARTEK
21.02.2019 r.









Zbiórka dzieci.
Mini turniej gier planszowych.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty edukacyjne –„Jak ja to znoszę czyli historia jajka nie tylko kurzego”.
Warsztaty kreatywne – wykonujemy drewniane magnesy na lodówkę.
Przerwa na posiłek.
Śpiewanie piosenek zimowych.

PIĄTEK
22.02.2019 r.







Zbiórka dzieci.
Wykonujemy karnawałowe maski.
Przerwa na posiłek.
Zabawa karnawałowa z konkursami.
Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

