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

Poniedziałek, 04.01.2021 r.

Wtorek, 05.01.2021 r.

Środa, 06.01.2021 r.

Czwartek, 07.01.2021 r.

Piątek, 08.01.2021 r.

I TYDZIEŃ – PROGRAM:










Przywitanie dzieci, zapoznanie się z zasadami BHP.
Przerwa na I śniadanie.
Poznajmy się – gry i zabawy integracyjne dla dzieci.
Zabawy muzyczno-ruchowe.
Przerwa na II śniadanie.
Warsztaty tworzenia akcesoriów cyrkowych i nauka podstaw nowego cyrku.
Obiad.
Powiesz wow! – ciekawostki ze świata.
Turniej gry w kręgle.











Przywitanie dzieci.
Przerwa na I śniadanie.
Warsztaty pszczelarskie.
Przerwa na II śniadanie.
Zielono mi – rozmowy o ekologii.
„Wesoła pszczoła” – recyklingowe warsztaty plastyczne.
Obiad.
Drużynowa gra w państwa–miasta.
Balonowe zwierzęta – warsztaty kreatywne.



ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI – DZIEŃ WOLNY












Przywitanie dzieci.
Przerwa na I śniadanie.
Ozdabianie flakonów na kwiaty – warsztaty plastyczne.
„Taneczna Mapa Świata” – audycja muzyczno-taneczna.
Przerwa na II śniadanie.
Domowe eksperymenty naukowe.
Słocińskie legendy – zajęcia literacko-twórcze.
Obiad.
Szpieg w działaniu – zadania na spostrzegawczość.
Zabawy muzyczno-ruchowe.











Przywitanie dzieci.
Przerwa na I śniadanie.
Próby i przygotowania przed wydarzeniem kulturalnym – „To lubię!”.
„To lubię!” – prezentacja dziecięcych talentów i pasji.
Przerwa na II śniadanie.
Z wielkiego ekranu – projekcja filmu.
Obiad.
Kalambury.
Wspólne podsumowanie I tygodnia wypoczynku.

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

II TYDZIEŃ – PROGRAM:

Poniedziałek, 11.01.2021 r.










Przywitanie dzieci, zapoznanie się z zasadami BHP, przerwa na I śniadanie.
Filozofowanie z dziećmi – warsztaty filozoficzne.
Hopsasa – zabawy ruchowe przy muzyce.
Przerwa na II śniadanie.
Poznajmy się bliżej – gry i zabawy integracyjne dla dzieci.
Historia papieru – zajęcia edukacyjne, pogadanka.
Obiad.
Zaczerpnięte z recyklingu – tworzymy własny papier – zajęcia manualne.

Wtorek, 12.01.2021 r.











Przywitanie dzieci, przerwa na I śniadanie.
Ciekawostki ze świata muzyki – filmiki edukacyjne.
„Odkryj rytm w sobie” – warsztaty perkusyjne.
Mamo, mamo! – zabawy integracyjne.
Przerwa na II śniadanie.
Werble, bębny, tomy – warsztaty plastyczne.
Obiad.
Kto potrafi tak jak ja? – zabawy rytmiczne.
Dotknąć chmur – konkurs budowania wieży.

Środa, 13.01.2021 r.












Przywitanie dzieci, przerwa na I śniadanie.
Nie daj się złapać – zabawy ruchowe.
Bingo.
Mała manufaktura – tworzymy własne świece – zajęcia manualne cz. I.
Przerwa na II śniadanie.
Mała manufaktura – tworzymy własne świece – zajęcia manualne cz. II.
Karaoke.
Obiad.
Puszka Pandory – gra edukacyjna.
Posłuchaj i zapamiętaj – quiz.

Czwartek, 14.01.2021 r.











Przywitanie dzieci, przerwa na I śniadanie.
Architekt zabawek – projektujemy własne gry cz. I.
Architekt zabawek – zajęcia konstruktorskie cz. II.
Przerwa na II śniadanie.
Czy oranżada jest słodka? – warsztaty ze Stowarzyszeniem Ekoskop.
Rozwiąż rebus – zagadki dla dzieci.
Obiad.
Turniej Jengi.
Chwila z kolorowanką.

Piątek, 15.01.2021 r.










Przywitanie dzieci, przerwa na I śniadanie.
Rozszyfruj-zaszyfruj! – zagadki i zabawy logiczne.
Kalambury.
Przerwa na II śniadanie.
Z wielkiego ekranu – projekcja filmu.
Obiad.
Pudełko wspomnień – zajęcia manualne.
Wspólne podsumowanie II tygodnia wypoczynku.

