RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:
DZIEŃ TYGODNIA

I TYDZIEŃ – PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
01.07.2019 r.











Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii.
Przerwa na drugie śniedanie.
Wspólne obmyślenie i uchwalenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Warsztaty tworzenia akcesoriów cyrkowych i nauka podstaw nowego cyrku.
Przerwa na obiad.
Jestem mimem – kalambury.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
02.07.2019 r.











Zbiórka.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Gry na świeżym powietrzu.
Poznajemy Koci Świat z Fundacją Felineus.
Zabawy ruchowe.
Przerwa na obiad.
Smocze opowieści – warsztaty manualne tworzenia smoczych akcesoriów.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
03.07.2019 r.











Zbiórka.
Gry i zabawy ruchowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Odwiedzamy Kolorowy Świat.
Spacer.
Przerwa na obiad.
Istrumenty świata – poznajemy wybrane instrumenty, ich historię i charakterystykę.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
04.07.2019 r.











Zbiórka.
Gry zespołowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Aktywny wypoczynek na placu zabaw.
Odwiedzamy Cafe Słodziak – degustacja muffinek, sala zabaw.
Zielono na Białej – zespołowa praca plastyczna.
Przerwa na obiad.
Jakim instrumentem jestem? – kreatywne tworzenie przebrań i powiązanych z nimi improwizowanych scenek.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
05.07.2019 r.











Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Zabawy na świeżym powietrzu.
Edukido – budujemy własny świat z klocków Lego.
Zespołowe konkurencje sportowe.
Przerwa na obiad.
Gry i zabawy ruchowe.
Podsumowanie pierwszego tygodnia półkolonii, uroczyste rozdanie nagród za wzorowe zachowanie, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:
DZIEŃ TYGODNIA

II TYDZIEŃ – PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
08.07.2019 r.











Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii.
Przerwa na drugie śniadanie.
Wspólne obmyślenie i uchwalenie regulaminu oraz herbu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Hotel dla owadów – zespołowa praca plastyczna.
Przerwa na obiad.
Znane i mniej znane instrumenty perkusyjne - warsztaty muzyczne.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
09.07.2019 r.











Zbiórka.
Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Przerwa na drugie śniadanie.
Zabawy integracyjne.
Wizyta w kręgielni Galaktyka – lekcja gry, mini turniej w kręgle.
Spacer.
Kto jest kim? – poznajemy się nawzajem za pomocą rysunku.
Block Party – tworzymy improwizowane instrumenty perkusyjne i gramy na nich.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
10.07.2019 r.











Zbiórka.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Spacer.
Zwiedzamy Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie.
Gry i zabawy ruchowe.
Przerwa na obiad.
Plastelinowe origami – tworzymy własne zoo.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
11.07.2019 r.






Zbiórka.
Gry i zabawy integracyjne.
Wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle: zwiedzanie ekspozycji, przerwa obiadowa, warsztaty samodzielnego tworzenia lizaków.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
12.07.2019 r.












Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Gry i zabawy ruchowe.
Jaka to melodia? – koncert w wykonaniu zaprzyjaźnionej grupy muzycznej.
Gry i zabawy ruchowe.
Arytmetyka mentalna – gimnastyka mózgu.
Przerwa na obiad.
Wystrzałowe rakiety – warsztaty fizyko-chemiczne tworzenia latających modeli rakiet.
Podsumowanie drugiego tygodnia półkolonii, uroczyste rozdanie nagród za wzorowe zachowanie, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:
DZIEŃ TYGODNIA

III TYDZIEŃ – PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
15.07.2019 r.












Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii.
Przerwa na drugie śniedanie.
Wspólne obmyślenie i uchwalenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Tworzymy logo półkolonii – warsztaty plastyczne.
To co umiem, to co wiem – kreatywne autoprezentacje uczestników półkolonii.
Przerwa na obiad.
Arytmetyka mentalna – popołudniowa gimnastyka mózgu.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
16.07.2019 r.











Zbiórka.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Fabryka misiów – warsztaty tworzenia pluszowych maskotek.
Komponujemy półkolonijną piosenkę – warsztaty muzyczne.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na obiad.
Edukido – budujemy własny świat z klocków Lego.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
17.07.2019 r.












Zbiórka.
Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Gry i zabawy ruchowe.
Spacer.
Uczta Kinomana – seans filmowy w Kinie Zorza
Lody u Myszki – dla każdego coś słodkiego.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Przerwa na obiad.
Alternatywne zakończenie – warsztaty plastyczne nawiązujące do obejrzanego filmu.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
18.07.2019 r.








Zbiórka.
Gry i zabawy ruchowe.
Wycieczka do Sołonki: śniadanie w plenerze, spacer, zabawy na świeżym powietrzu, gry zespołowe.
Przerwa na obiad.
Nagrywamy naszą półkolonijną piosenkę – warsztaty muzyczne.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
19.07.2019 r.











Zbiórka.
Zabawy grupowe.
na drugie śniadanie.
Spacer.
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa: zwiedzanie ekspozycji, lekcja muzealna, poszukiwanie zaginionych skarbów – warsztaty.
Spacer.
Przerwa na obiad.
Grupowe konkurencje sportowe.
Podsumowanie trzeciego tygodnia półkolonii, uroczyste rozdanie nagród za wzorowe zachowanie, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:
IV TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
22.07.2019 r.












Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii.
Przerwa na drugie śniadanie.
Wspólne obmyślenie i uchwalenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Półkolonijne szyfry – tworzymy własny język znaków.
Półkolonijny Superbohater – warsztaty tworzenia masek.
Przerwa na obiad
Superheroes Mini Disco.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
23.07.2019 r.











Zbiórka.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Mobilne Planetarium – multimedialne opowieści nie z tej ziemi!
Makieta naszej własnej planety – warsztaty plastyczne.
Gry i zabawy zespołowe.
Przerwa na obiad.
Porcelanki – warsztaty zdobienia ceramiki użytkowej.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
24.07.2019 r.










Zbiórka.
Warsztaty aktorskie z Akademią Aktorską Artysta – część pierwsza.
Przerwa na śniadanie.
Warsztaty aktorskie z Akademią Aktorską Artysta – część druga.
Kartonowy Świat XXL – warsztaty tworzenia i zdobienia modeli przestrzennych.
Przerwa na obiad.
Spacer, zabawy na świeżym powietrzu.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.





Zbiórka.
Gry i zabawy ruchowe.
Wycieczka do Zamku w Łańcucie: śniadanie w plenerze, zwiedzanie zamku, lekcja muzealna, obiad, szkicujemy w plenerze
– warsztaty plastyczne.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
25.07.2019 r.



PIĄTEK
26.07.2019 r.










Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Przerwa na śniadanie.
Aeromentors: Lato z Lotnictwem – multimedialne warsztaty i pokazy.
Półkolonijna Olimpiada – zespołowa rywalizacja sportowa.
Pizza Day – przerwa na obiad.
Obieżyświat – warsztaty plastyczne.
Podsumowanie czwartego tygodnia półkolonii, uroczyste rozdanie nagród za wzorowe zachowanie, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:
DZIEŃ TYGODNIA

V TYDZIEŃ – PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
29.07.2019 r.











Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii.
Przerwa na drugie śniadanie.
Wspólne obmyślenie i uchwalenie regulaminu półkolonii.
Bezludna wyspa – warsztaty plastyczne
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na obiad.
Fabryka Przypinek – warsztaty tworzenia tematycznych przypinek.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
30.07.2019 r.











Zbiórka.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Odwiedzamy plac zabaw.
Kartonowy świat XXL – warsztaty tworzenia i dekorowania modeli przestrzennych.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na obiad.
Od-lot! – zespołowe tworzenie scenek tematycznych.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
31.07.2019 r.












Zbiórka.
Gry i zabawy ruchowe.
Przerwa na śniadanie.
Najlepszy Przyjaciel Człowieka – warsztaty z psem.
Kredowe graffiti – warsztaty plastyczne przy dźwiękach muzyki.
Gry i zabawy ruchowe.
Rapujemy półkolonijną piosenkę – warsztaty tworzenia tekstów rapowych.
Przerwa na obiad.
Zabłyśnij! – konkurs talentów.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
01.08.2019 r.








Zbiórka.
Gry i zabawy ruchowe.
Wycieczka do Sołonki: zwiedzamy Muzeum Strachów Polnych i Muzeum Regionalne, warsztaty tworzenia strachów polnych, spacer z przewodnikiem.
Ognisko, pieczenie kiełbasek, obiad na świeżym powietrzu.
Gry i zabawy ruchowe.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
02.08.2019 r.











Zbiórka.
Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Zabawy grupowe.
Spacer, śniadanie w Ogrodach Bernardyńskich.
Uczta Kinomana: seans filmowy w Kinie Zorza.
Spacer.
Przerwa na obiad.
Zabawy grupowe.
Rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

