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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
11.02.2019 r.









Zapoznanie się z zasadami BHP i regulaminem półkolonii.
Zabawy i gry integracyjne dla dzieci.
Przerwa na posiłek.
Zimowy zawrót głowy – zajęcia twórcze.
Spacer – zabawy na świeżym powietrzu.
Przerwa na posiłek.
Zabawy z chustą animacyjną.

WTOREK
12.02.2019 r.






Wyginam śmiało ciało – zabawy ruchowe.
Przerwa na posiłek.
Pogadanka na temat bezpiecznego podróżowania – wyjście do Kolorowego Świata.
Zajęcia relaksacyjne przy muzyce – nauka piosenki.

ŚRODA
13.02.2019 r.








Zabawy z tunelem animacyjnym.
Przerwa na posiłek.
Czytanie bajek.
Warsztaty edukacyjno – archeologiczne.
Przerwa na posiłek.
Walentynkowe serduszka – zajęcia manualne.

CZWARTEK
14.02.2019 r.






Zabawy na dobry początek dnia.
Przerwa na posiłek.
Przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania – wyjście do kina ZORZA.
Planszowanie na pożegnanie.

PIĄTEK
15.02.2019 r.









Kalmbury, quizy, zgadywanki.
Przerwa na posiłek.
Zima zamknieta w słoiki – zajęcia plastyczne cz.1.
Warsztaty samoobrony dla dzieci.
Zima zamknieta w słoiki – zajęcia plastyczne cz.2.
Przerwa na posiłek.
Podsumowanie I tygodnia ferii, rozdanie nagród.

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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
18.02.2019 r.









Zapoznanie się z zasadami BHP i regulaminem półkolonii.
Zabawy i gry integracyjne dla dzieci.
Przerwa na posiłek.
Materiałowe bałwanki – zajęcia plastyczne.
Gry planszowe – turniej.
Przerwa na posiłek.
Zabawy z chustą animacyjną.

WTOREK
19.02.2019 r.








Zabawy przy muzyce.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty – Mądry Dzieciak.
Zimowa olimpiada – zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
Przerwa na posiłek.
Mrozem malowane – zajęcia plastyczne.

ŚRODA
20.02.2019 r.






Zabawy z tunelem animacyjnym, zabawy w grupach.
Przerwa na posiłek.
Pogadanka na temat bezpiecznego podróżowania – wyjście do kręgielni GALAKTYKA.
Zimowe łamigłówki.

CZWARTEK
21.02.2019 r.






Zabawy na dobry początek dnia.
Przerwa na posiłek.
Przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania – wyjście do kina HELIOS.
Zajęcia relaksacyjne.

PIĄTEK
22.02.2019 r.








Zabawy ruchowo – sportowe.
Przerwa na posiłek.
Gigantyczna gra planszowa.
Dogoterapia – spotkanie z psem.
Przerwa na posiłek.
Podsumowanie II tygodnia ferii, rozdanie nagród.

