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

DZIEŃ TYGODNIA

Poniedziałek, 04.01.2021 r.










Zapoznanie się z placówką, wspólne tworzenie regulaminu półkolonii i wizytówek imiennych.
Poznajmy się – zabawy, konkursy i gry integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Zapoznanie się z programem pierwszego tygodnia półkolonii.
Edukido – warsztaty „Potęga wiatru”.
Obiad.
Podstawy akrobatyki z Urszulą Surowiec.
Zabawy z chustą animacyjną, odbiór dzieci z placówki.

Wtorek, 05.01.2021 r.









Warsztaty małego chemika – doświadczenia naukowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Warsztaty pszczelarskie.
„Zimowe zabawy” – wyjście na plac zabaw.
Obiad.
„Minikino” – pokaz filmów animowanych.
Kącik plastyczny: „Zimowa aura – tworzenie zimowych ozdób”, odbiór dzieci z placówki.

Środa, 06.01.2021 r.

 ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI – DZIEŃ WOLNY

Czwartek, 07.01.2021 r.









Jak poprawnie segregować śmieci? Poznajemy różne rodzaje odpadów i oznaczenia pojemników na śmieci.
„Czas na planszówki” – wspólna gra w gry planszowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Jak wygląda praca policjanta? Wizyta stróża prawa.
Zabawy, konkursy i gry integracyjne.
Obiad.
Podstawy tańca nowoczesnego z Urszulą Surowiec, odbiór dzieci z placówki.

Piątek, 08.01.2021 r.








Gigantyczna gra planszowa.
Przerwa na drugie śniadanie.
Akademia Rozwoju Intelektualnego AMAKids – warsztaty.
„Minikino” – pokaz filmów animowanych.
Obiad.
Wspólne gry i zabawy, wręczenie nagród uczestnikom półkolonii, odbiór dzieci z placówki.

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

DZIEŃ TYGODNIA

Poniedziałek, 11.01.2021 r.










Zapoznanie się z placówką, wspólne tworzenie regulaminu półkolonii i wizytówek imiennych.
Poznajmy się – zabawy, konkursy i gry integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Zapoznanie się z programem pierwszego tygodnia półkolonii.
Karaoke – wspólne śpiewanie piosenek.
Lekcja filozofii.
Obiad.
Kącik plastyczny: tworzenie zakładki do książki, odbiór dzieci z placówki.

Wtorek, 12.01.2021 r.









Gra w kalambury.
Lekcja języka angielskiego na wesoło.
Przerwa na drugie śniadanie.
„Minikino” – pokaz filmów animowanych.
Warsztaty perkusyjne.
Obiad.
Wspólne gry i zabawy, odbiór dzieci z placówki.

Środa, 13.01.2021 r.









Kącik plastyczny: Malujemy / kolorujemy / rysujemy ulubioną postać z bajki.
Przerwa na drugie śniadanie.
Eko-Skop – warsztaty „Czy woda jest ciężka?”.
Wspólne gry i zabawy.
Obiad.
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” – poznajemy łamańce językowe.
Gigantyczna gra planszowa, odbiór dzieci z placówki.

Czwartek, 14.01.2021 r.









„Minikino” – pokaz filmów animowanych.
„Zimowe zabawy” – wyjście na plac zabaw.
Przerwa na drugie śniadanie.
Wizyta strażaków z OSP Słocina.
Karaoke – wspólne śpiewanie piosenek.
Obiad.
Zabawy z chustą animacyjną, wspólne gry i zabawy, odbiór dzieci z placówki.

Piątek, 15.01.2021 r.









Zabawy i gry integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Kącik plastyczny: Warsztaty rzeźbiarskie, zabawy z gliną.
Polskie Stowarzyszenie Głuchych – lekcja języka migowego.
Lekcja języka angielskiego na wesoło.
Obiad.
Wspólne gry i zabawy, wręczenie nagród uczestnikom półkolonii, odbiór dzieci z placówki

