RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2021:
DZIEŃ TYGODNIA

I TYDZIEŃ – PROGRAM:

Poniedziałek, 04.01.2021 r.










Przyjmowanie dzieci.
Przywitanie dzieci – zapoznanie się z regulaminem i zasadami BHP.
Tworzenie wizytówek.
Zapoznajmy się – gra integracyjna.
Przerwa na II śniadanie.
„Lot w kosmos“ – warsztaty tworzenia i zdobienia modeli przestrzennych.
Przerwa na obiad.
Gry i zabawy integracyjne, odbiór dzieci z placówki.

Wtorek, 05.01.2021 r.











Przyjmowanie dzieci.
Przywitanie dzieci – wprowadzenie w świat ekologii.
Warsztaty sadzenia roślin.
W zdrowym ciele zdrowy duch – zabawa ruchowa.
Przerwa na II śniadanie.
„Drewniane i lubiane” – warsztaty edukacyjne.
MindFulness – techniki relaksacji przy dźwiękach natury.
Przerwa na obiad.
„Pejzaż wyobraźni“ – warsztaty plastyczne, odbiór dzieci z placówki.

Środa, 06.01.2021 r.



ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI – DZIEŃ WOLNY

Czwartek, 07.01.2021 r.











Przyjmowanie dzieci.
Przywitanie dzieci – zbiórka karm i akcesoriów dla fundacji Felineus.
„Dinotopia” – warsztaty edukacyjne.
Zgadnij jakim zwierzęciem jestem? – kalambury.
Przerwa na II śniadanie.
Uczta kinomana – seans filmowy w Rzeszowskim Domu Kultury.
„Miodowa kraina“ – warsztaty plastyczne.
Przerwa na obiad.
Gry i zabawy integracyjne, odbiór dzieci z placówki.

Piątek, 08.01.2021 r.











Przyjmowanie dzieci.
Przywitanie dzieci – prezentacja pt. „Krótka podróż w czasie“.
Laboratorium młodego naukowca – tworzenie kolorowych zawiesin.
Warsztaty muzyczne – rozpoznawanie dźwięków.
Przerwa na II śniadanie.
„Arytmetyka mentalna“ – warsztaty edukacyjne.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na obiad.
Gra w bingo, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2021:
DZIEŃ TYGODNIA

II TYDZIEŃ – PROGRAM:

Poniedziałek, 11.01.2021 r.










Przyjmowanie oraz przywitanie dzieci – zapoznanie się z regulaminem i zasadami BHP.
Tworzenie wizytówek.
Hymn półkolonii – muzyczne wyzwanie.
Przerwa na II śniadanie.
Warsztaty tworzenia i zdobienia modeli przestrzennych – „Budujemy zamek“.
W świecie legend – kreatywne tworzenie opowieści.
Przerwa na obiad.
Gry i zabawy integracyjne, odbiór dzieci z placówki.

Wtorek, 12.01.2021 r.










Przyjmowanie oraz przywitanie dzieci – Hello! Witamy w Stanach Zjednoczonych!
Pif paf – gra zręcznościowa.
Gwiazda szeryfa – gra integracyjna.
Przerwa na II śniadanie
Uczta kinomana – seans filmowy w Rzeszowskim Domu Kultury.
Hymn półkolonii – zaśpiewajmy to razem!
Przerwa na obiad.
Łapacz snów – warsztaty plastyczne, odbiór dzieci z placówki.

Środa, 13.01.2021 r.











Przyjmowanie oraz przywitanie dzieci – Konnichi-wa! Witamy w Japonii!
Mindfulness – Zajęcia pt. „Lubię siebie za…“.
Wschodnie sztuki walki – warszataty samoobrony.
Przerwa na II śniadanie.
Origami – warsztaty plastyczne.
„Zgadnij kim jestem“ – gra integracyjna.
Przerwa na obiad.
M&M’s – nauka jedzenia pałeczkami.
Gry i zabawy integracyjne, odbiór dzieci z placówki.

Czwartek, 14.01.2021 r.










Przyjmowanie oraz przywitanie dzieci – Ciao! Witamy we Włoszech!
„Lubię Cię za…“ – zabawa integracyjna.
Czekoladowa pizza – warsztaty cukiernicze.
Przerwa na II śniadanie.
Olimpiada – rozgrywki sportowe.
Mafia – integracyjna gra fabularna.
Przerwa na obiad.
Maski rodem z amfiteatru – warsztaty plastyczne, odbiór dzieci z placówki.

Piątek, 15.01.2021 r.











Przyjmowanie oraz przywitanie dzieci – witamy w krainie marzeń!
Kalambury.
Warsztaty edukacyjne pt. „Geografia“ – zabawa z klockami lego.
Przerwa na II śniadanie.
Tworzymy nasz własny kraj – warszaty kreatywności.
Walentynki – warsztaty plastyczne.
Przerwa na obiad.
Podsumowanie tygodnia półkolonii.
Gry i zabawy edukacyjne, odbiór dzieci z placówki.

