RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA COUNTRY
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

I TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
01.07.2019 r.










Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii oraz tworzenie swoich wizytówek.
Tworzymy wspólny regulamin oraz herb półkolonii – niech będzie kolorowo!
Przerwa na posiłek.
Zabawy integracyjne oraz ruchowe.
Przestrzenne litery: mam na imię – zajęcia plastyczne.
Gry i zabawy sportowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
02.07.2019 r.









Zbiórka.
Zabawy grupowe.
„Rozumiem mruczka“ – lekcja z Fundacją Felineus.
Przerwa na posiłek.
Domowy ogródek czyli zasadź, ozdób, zabierz. Zajęcia na świeżym powietrzu.
Zabawy grupowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
03.07.2019 r.






Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Kinomaniacy: wyjazd do Kina Zorza. Śniadanie przy fontannie multimedialnej. Lody u Myszki.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
04.07.2019 r.

 Zbiórka.
 Wyjazd do Muzeum Zamku w Łańcucie – zwiedzanie oraz plener malarski.
 Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
05.07.2019 r.










Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Akademia Aktorska Artysta. Mali aktorzy: warsztaty cz.,I
Przerwa na posiłek.
Akademia Aktorska Artysta. Mali aktorzy: warsztaty cz.,II
Moje własne planetarium – zajęcia plastyczne.
Zabawy grupowe.
Rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA COUNTRY
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

II TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
08.07.2019 r.










Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii oraz tworzenie swoich wizytówek.
Tworzymy wspólny regulamin oraz herb półkolonii – niech będzie kolorowo!
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy integracyjne.
Arrr! Piraci i ich skarby – zajęcia plastyczne.
Gry i zabawy sportowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
09.07.2019 r.







Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Wyjazd do Kręgielni Galaktyka – kosmiczna zabawa!
Zabawy grupowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
10.07.2019 r.









Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Pobudzamy wyobraźnię: improwizacja świadoma – zajęcia taneczne.
Przerwa na posiłek.
„String Art – czyli nitką malowane“ – warsztaty kreatywne Mini Brain Academy.
Gimnastyka dla smyka.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
11.07.2019 r.

 Zbiórka.
 Wyjazd do Cafe Słodziak (sala zabaw, muffinka). Plac zabaw przy Żwirowni.
 Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
12.07.2019 r.









Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Mali akrobaci – początki stretchingu oraz nauka podstawowych figur akrobatycznych.
Coś na ząb: Pizza Day!
Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Sylwetki z gazet – zajęcia plastyczne.
Rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA COUNTRY
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

III TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
15.07.2019 r.









Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii oraz tworzenie swoich wizytówek.
Tworzymy wspólny regulamin oraz herb półkolonii – niech będzie kolorowo!
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy integracyjne.
Łapacze snów – mój amulet.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
16.07.2019 r.










Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Poznajemy podstawy tańca klasycznego – równowaga oraz balans ciała.
Przerwa na posiłek.
Świat Dinozaurów – multimedialna prezentacja 3D.
Dinozaury są wśród nas – tworzymy maski i akcesoria.
Zabawy grupowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
17.07.2019 r.

 Zbiórka.
 Wyjazd: warsztaty oraz zwiedzanie Muzeum Strachów Polnych w Sołonce, zwiedzanie Muzeum Regionalnego
w Sołonce, oprowadzenie po okolicy z przewodnikiem oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu w tężni
solankowej w Sołonce.
 Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
18.07.2019 r.

 Zbiórka.
 Gry i zabawy grupowe.
 Wyjazd do Muzeum Historii Miasta Rzeszowa: warsztaty w terenie pt. „Poszukiwacze skarbów“ oraz lekcja
muzealna. Śniadanie przy fontannie multimedialnej.
 Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
19.07.2019 r.









Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Letnia Olimpiada – wyścigi rzędów, gry sportowe.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Quilling dla początkujących – zajęcia plastyczne.
Rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA COUNTRY
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

IV TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
22.07.2019 r.









Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii oraz tworzenie swoich wizytówek.
Tworzymy wspólny regulamin oraz herb półkolonii – niech będzie kolorowo!
Przerwa na posiłek.
Zabawy integracyjne.
Pociąg do rymowania – wspólnie tworzymy piosenkę.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
23.07.2019 r.







Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Wyjazd do Kolorowego Świata.
Zabawy grupowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
24.07.2019 r.









Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Nastaw uszy! Quiz dźwiękowy.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Obrazy kredą malowane.
No to piątka! Tworzymy łapki kwiatki – zajęcia plastyczne.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
25.07.2019 r.

 Zbiórka.
 Wyjazd do Muzeum Lizaka w Jaśle – słodka przygoda (zwiedzanie oraz smakowite warsztaty)!
 Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
26.07.2019 r.









Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Witamy gości: dogoterapia – mój najlepszy przyjaciel.
Przerwa na posiłek.
Elementy rytmiki w oparciu o metodę Jacques’a Dalcroze’a.
Kolorowy wiatr czyli tworzymy fantazyjne łapacze wiatru – zajęcia kreatywne.
Rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA COUNTRY
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

V TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
29.07.2019 r.









Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii oraz tworzenie swoich wizytówek.
Tworzymy wspólny regulamin oraz herb półkolonii – niech będzie kolorowo!
Przerwa na posiłek.
Zabawy integracyjne.
Papierowe oceanarium – zajęcia plastyczne.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
30.07.2019 r.








Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Wyjazd do Muzeum Techniki i Militariów – zwiedzanie.
Smoki jak żywe – zajęcia kreatywne.
Gry i zabawy grupowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
31.07.2019 r.










Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Edukido Rzeszów – warsztaty LEGO.
Przerwa na posiłek.
Dogoterapia – najlepszy przyjaciel człowieka.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Plastelinowe ZOO.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
01.08.2019 r.

 Zbiórka.
 Kinomaniacy: wyjazd do Kina Zorza. Śniadanie przy fontannie multimedialnej. Lody u Myszki.
 Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
02.08.2019 r.









Zbiórka.
Gry i zabawy.
Lubię czytać – tworzymy zakładki do swoich ulubionych książek.
Przerwa na posiłek.
„Drugie życie puzzli“ – warsztaty Mini Brain Academy.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Zabawy rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

