RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA PRZYBYSZÓWKA
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2021:
I TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

Poniedziałek, 04.01.2021 r.











Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa.
I śniadanie.
Tworzenie regulaminu wypoczynku.
Integracyjne zabawy muzyczno-ruchowe.
II śniadanie.
Warsztaty balonowe.
Obiad.
Warsztaty robienia EKO mydełek.
Odbiór dzieci przez rodziców.

Wtorek, 05.01.2021 r.











Zbiórka dzieci, przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
I śniadanie.
Jaka to melodia – kalambury muzyczne.
Zajęcia plastyczne – oceanarium.
II śniadanie.
Warsztaty „String Art”.
Obiad.
Zajęcia kreatywne – „Ścianka do zdjęć”.
Odbiór dzieci przez rodziców.

Środa, 06.01.2021 r.



ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI – DZIEŃ WOLNY





Zbiórka dzieci, w zdrowym ciele zdrowy duch – poranna rozgrzewka.
I śniadanie.
Moja muzyczna przygoda – pokaz talentów.
II śniadanie.
Warsztaty tworzenia wisiorków z Pyssla.
Obiad.
Hymn półkolonii – zajęcia muzyczne.
Odbiór dzieci przez rodziców.











Zbiórka dzieci, poranna rozgrzewka – zajęcia taneczne.
I śniadanie.
Projekcja filmu „Strażnicy marzeń”.
II śniadanie.
Warsztaty „Las w słoiku”.
Obiad.
Zabawa taneczna w maskach karnawałowych.
Podsumowanie I tygodnia wypoczynku, wręczenie nagród.
Odbiór dzieci przez rodziców.




Czwartek, 07.01.2021 r.






Piątek, 08.01.2021 r.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA PRZYBYSZÓWKA
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2021:
II TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA





Poniedziałek, 11.01.2021 r.










Wtorek, 12.01.2021 r.










Środa, 13.01.2021 r.










Czwartek, 14.01.2021 r.











Piątek, 15.01.2021 r.







Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa.
I śniadanie.
Tworzenie regulaminu wypoczynku.
Integracyjne zabawy muzyczno-ruchowe.
II śniadanie.
„Osikowe kwiaty” – warsztaty rękodzielnicze.
Obiad.
EKO warsztaty.
Odbiór dzieci przez rodziców.
Zbiórka dzieci, przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
I śniadanie.
Warsztaty – „Teatr kukiełkowy”.
II śniadanie.
Warsztaty z patyczkami konstrukcyjnymi.
Obiad.
„Zdrowo zmiksowani” – warsztaty kulinarne.
Odbiór dzieci przez rodziców.
Zbiórka dzieci, poranna rozgrzewka – zajęcia sportowe.
I śniadanie.
Warsztaty DIY – ramki na zdjęcia.
II śniadanie.
Warsztaty – „Filcowe paluszki”.
Obiad.
Zajęcia kreatywne – „Świat zwierząt”.
Odbiór dzieci przez rodziców.
Zbiórka dzieci, poranna rozgrzewka – zajęcia taneczne.
I śniadanie.
Warsztaty lotnicze.
II śniadanie.
Warsztaty – „Porcelanowe szaleństwo”.
Obiad.
Żywa maska – malowanie twarzy.
Odbiór dzieci przez rodziców.
Zbiórka dzieci, poranna rozgrzewka – zajęcia taneczne.
I śniadanie.
Gry planszowe w rozmiarze XXL.
II śniadanie.
Warsztaty – „Gliniane zwierzęta”.
Obiad.
Zajęcia kreatywne – „List w butelce”.
Podsumowanie I tygodnia wypoczynku, wręczenie nagród.
Odbiór dzieci przez rodziców.

