RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA SŁOCINA
I TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH:

DZIEŃ TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
1.07.2019 r.









Zapoznanie z placówką, przepisami BHP i regulaminem półkolonii.
Przerwa na posiłek.
Zajęcia w bibliotece – spotkanie z myśliwym.
Poznajmy się! – zabawy integracyjne.
Warsztaty „Rozumiem mruczka” – Fundacja Felineus.
Przerwa na posiłek.
Gra w dwa ognie.

WTOREK
2.07.2019 r.








Łamigłówki logiczne.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na słociński orlik.
Warsztaty Edukido – „Potęga wiatru. Odnawialne źródła energii”.
Przerwa na posiłek.
„Dżungle” – film edukacyjny, dyskusja i zadania w grupie.

ŚRODA
3.07.2019 r.






Rozgrywki gier planszowych cz. 1.
Przerwa na posiłek.
Rozgrywki gier planszowych cz. 2.
Lekcja edukacyjna o życiu i działalności kulturalnej Heleny Szajer oraz warsztaty savoir-vivre w ramach
projektu „Dama z kotylionem” (Pionierzy Polskiej Niepodległości – Instytut Pileckiego).*
 Przerwa na posiłek.
 Gry i zabawy ruchowe.

CZWARTEK
4.07.2019 r.

 Zbiórka i omówienie zasad bezpiecznego podróżowania.
 Wyjście do kina ZORZA.

PIĄTEK
5.07.2019 r.







Rozmowy o przyrodzie.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty z Centrum Socjo-Pedagogicznego TEAM.
Wyjście na pizzę.
Zakończenie turnusu i rozdanie nagród.

* Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA SŁOCINA
II TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH:

DZIEŃ TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
8.07.2019 r.









Zapoznanie z placówką, przepisami BHP i regulaminem półkolonii.
Przerwa na posiłek.
Poznajmy się! – zabawy integracyjne.
Spacer w poszukiwaniu skarbów.
Zajęcia w bibliotece – spotkanie z piłkarzami STAL RZESZÓW.
Przerwa na posiłek.
Kaktusy z kamieni – warsztaty kreatywne cz.1.

WTOREK
9.07.2019 r.









Kaktusy z kamieni – warsztaty kreatywne cz. 2.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty pszczelarskie.
Wyjście do parku słocińskiego i na lody.
„Od pustyń po stepy” – film edukacyjny, dyskusja i zadania w grupie cz. 1.
Przerwa na posiłek.
„Od pustyń po stepy” – film edukacyjny, dyskusja i zadania w grupie cz. 2.

ŚRODA
10.07.2019 r.

 Zbiórka i omówienie zasad bezpiecznego podróżowania.
 Lisia Góra – turniej mini golfa i jazda na gokartach na pedały.

CZWARTEK
11.07.2019 r.






Kalambury.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na słociński orlik.
Warsztaty kulinarne – Koło Gospodyń działające przy Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina.

PIĄTEK
12.07.2019 r.








Rozgrywki gier planszowych.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty – arytmetyka mentalna.
Tworzenie ogromnej pocztówki dla dzieci – uczestników III tygodnia półkolonii letniej.
Przerwa na posiłek.
Zakończenie turnusu i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA SŁOCINA
III TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH:

DZIEŃ TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
15.07.2019 r.









Zapoznanie z placówką, przepisami BHP i regulaminem półkolonii.
Przerwa na posiłek.
Poznajmy się! – zabawy integracyjne w parku słocińskim.
„Lasy” – film edukacyjny, dyskusja i zadania w grupie.
Zajęcia w bibliotece.
Przerwa na posiłek.
Gigantyczne gry planszowe.

WTOREK
16.07.2019 r.

 Zbiórka i omówienie zasad bezpiecznego podróżowania.
 Warsztaty „Poznajemy stolice – Warszawa” w kawiarni CafeSłodziak.

ŚRODA
17.07.2019 r.








CZWARTEK
18.07.2019 r.

 Zbiórka i przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania.
 Wyjście do kina HELIOS.

PIĄTEK
19.07.2019 r.








Mini piknik z książką na świeżym powietrzu.
Zabawy zręcznościowe w grupach.
Ogród w słoiku – zajęcia kreatywne.
Wyjście na słociński orlik.
Przerwa na posiłek.
Poznajemy ciekawostki o protokole dyplomatycznym i etykiecie.

Karaoke.
Przerwa na posiłek.
Powrót do przeszłości – warsztaty plastyczne.
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Przerwa na posiłek.
Zakończenie turnusu i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA SŁOCINA
IV TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH:

DZIEŃ TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
22.07.2019 r.








Zapoznanie z placówką, przepisami BHP i regulaminem półkolonii.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty ornitologiczne.
Zajęcia w bibliotece – spotkanie z członkami Aeroklubu Rzeszowskiego.
Przerwa na posiłek.
Jak ograniczać zużycie plastiku? – dyskusja.

WTOREK
23.07.2019 r.









Poranna gimnastyka.
Mobilna filharmonia.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty linorytu.
„Słodka woda” – film edukacyjny.
Przerwa na posiłek.
„Słodka woda” – dyskusja i zadania w grupie.

ŚRODA
24.07.2019 r.









Kalambury.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na słociński orlik.
Akwarium – zajęcia kreatywne.
Warsztaty Świat Dinozaurów.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty modelowania balonów.

CZWARTEK
25.07.2019 r.

 Zbiórka i omówienie zasad bezpiecznego podróżowania.
 Warsztaty „Statystyka dla smyka” w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie.
 Spacer śladami zabytków rzeszowskich i wyjście na lody.

PIĄTEK
26.07.2019 r.







Podejmij wyzwanie! – zagadki logiczne.
Przerwa na posiłek.
Lisia Góra – gra w podchody.
Przerwa na posiłek.
Zakończenie turnusu i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA SŁOCINA
V TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH:

DZIEŃ TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
29.07.2019 r.








Zapoznanie z placówką, przepisami BHP i regulaminem półkolonii.
Przerwa na posiłek.
Poznajmy się! – zabawy integracyjne.
Wyjście na słociński orlik.
Przerwa na posiłek.
Rozgrywki gier planszowych.

WTOREK
30.07.2019 r.

 Omówienie zasad bezpiecznego podróżowania.
 Wyjazd do wrotkarni WyWrotki.

ŚRODA
31.07.2019 r.









Zagadki przyrodnicze.
Przerwa na posiłek.
„Morza przybrzeżne” – film edukacyjny, dyskusja i zadania w grupie.
Układanie rymowanek – zajęcia literackie.
Marmurkowe doniczki – zajęcia kreatywne.
Przerwa na posiłek.
Gry zespołowe.

CZWARTEK
1.08.2019 r.

 Zbiórka i przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania.
 Wyjście do kina ZORZA.

PIĄTEK
2.08.2019 r.







Zabawy zręcznościowe w grupach.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty ekologiczne – mikroskopowanie.
Przerwa na posiłek.
Zakończenie turnusu i rozdanie nagród.

