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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
11.02.2019 r.











Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przedstawienie i omówienie tematyki zajęć ferii „Zimny klimat na naszym globie”.
Pogadanka: „Grenlandia wyspa wiatrów”.
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Przerwa na posiłek.
„Zgaduj-zgadula”.

WTOREK
12.02.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Gry i zabawy zaproponowane przez uczestników.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty archeologiczne – „Zostań małym archeologiem”.
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 Parku Trampolin.
Kalambury.

CZWARTEK
14.02.2019 r.










Zbiórka dzieci.
Antarktyda – kontynent wiecznego lodu” – pogadanka z prezentacja zdjęć.
Nauka piosenek zimowych.
Przerwa na posiłek.
„Naukowa stacja badawcza” – budowanie z pudełek.
Przygotowanie kart walentynkowych.
Przerwa na posiłek.
Zabawy na świeżym powietrzu.

PIĄTEK
15.02.2019 r.







Zbiórka dzieci.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Kina.
Przerwa na posiłek.
Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
18.02.2019 r.










Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Mobilne Planetarium – pokaz.
Zabawy sprawnościowe na świeżym powietrzu.
Przerwa na posiłek.
Pogadanka ilustrowana zdjęciami –„Islandia kraj reniferów, lisów i niedźwiedzi polarnych”.

WTOREK
19.02.2019 r.







Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego udziału w wycieczce.
Zgadywanki muzyczne.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Kręgielni (Galaktyka).
Quiz sportowy.

ŚRODA
20.02.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Przerwa na posiłek.
Zawody sportowe.
Warsztaty archeologiczne „Jak kiedyś wyglądało pismo?”.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty gier planszowych.

CZWARTEK
21.02.2019 r.









Zbiórka dzieci.
„Syberia – kraina tundry i tajgi” – pogadanka z prezentacją zdjęć.
Śpiewanie piosenek zimowych.
Przerwa na posiłek.
Mieszkańcy Alaski i Kanady – Eskimosi i ich domostwa: zajęcia plastyczne.
Przerwa na posiłek.
Zgaduj zgadula zimowa.

PIĄTEK
22.02.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Gimnastyka na wesoło: ruch na dobry początek dnia.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na ściankę wspinaczkową.
Pizza dla wszystkich.
Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

