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

DZIEŃ TYGODNIA

Poniedziałek, 04.01.2021 r.









Zbiórka.
Zapoznane się z placówką, tworzenie kontraktu oraz zapoznanie się z przepisami BHP.
Przerwa na drugie śniadanie.
Gry i zabawy integracyjne.
Obiad.
Warsztaty edukacyjne o współdziałaniu w grupie oraz poszukiwaniu kompromisu „Jak dwa kangury o mało lasu nie zadeptały”.
Kalambury.

Wtorek, 05.01.2021 r.









Zbiórka.
Animacje i zabawy dla dzieci.
Przerwa na drugie śniadanie.
„Taneczna mapa świata” – warsztaty muzyczno-ruchowe.
Bingo.
Obiad.
Seans filmowy.

Środa, 06.01.2021 r.



ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI – DZIEŃ WOLNY

Czwartek, 07.01.2021 r.










Zbiórka.
Zabawy ruchowe przy muzyce.
Przerwa na drugie śniadanie.
Świat dinozaurów – warsztaty przyrodnicze.
„Jaka to melodia” – zajęcia muzyczne.
Obiad.
Konkurs plastyczny „Jaki będzie świat za 100 lat?”.
Gry planszowe.

Piątek, 08.01.2021 r.










Zbiórka.
Animacje i zabawy dla dzieci.
Przerwa na drugie śniadanie.
Potęga wiatru” – warsztaty edukacyjne.
Obiad.
„Asystent dyrygenta” – tworzymy instrumenty muzyczne.
„Państwa, miasta” – gra edukacyjna.
Rozdanie nagród, pożegnanie uczestników.

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

DZIEŃ TYGODNIA

Poniedziałek, 11.01.2021 r.










Zbiórka.
Zapoznane się z placówką.
Tworzenie kontraktu oraz zapoznanie się z przepisami BHP.
Przerwa na drugie śniadanie.
Gry i zabawy integracyjne.
Obiad.
Warsztaty tematyczne o zaletach i predyspozycjach, poleganiu na innych i samoakceptacji „Michał i czarodziejska piłka”.
„Wyspa skarbów” – gry logiczne.

Wtorek, 12.01.2021 r.









Zbiórka.
Gry logiczne – Sudoku.
Przerwa na drugie śniadanie.
„Mapa geografia” – warsztaty edukacyjne.
Obiad.
„Indiańskie pióropusze” – warsztaty kreatywne.
Seans filmowy.

Środa, 13.01.2021 r.










Zbiórka.
Animacje i zabawy dla dzieci.
Przerwa na drugie śniadanie.
„Warsztaty Małego Chemika”.
Obiad.
„Zgadnij co to?” – gra logiczna.
„Smocze warsztaty” – warsztaty plastyczne.
Zabawa na spostrzegawczość „Bystre oczko”.

Czwartek, 14.01.2021 r.









Zbiórka.
„Tajne miasteczko” – warsztaty plastyczne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Animacje i zabawy dla dzieci.
Obiad.
Warsztaty cyrkowe.
Gry planszowe.

Piątek, 15.01.2021 r.









Zbiórka.
„Moj bajkowy bohater“ – warsztaty kreatywne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Animacje i zabawy dla dzieci.
Obiad.
Karaoke – „Tak to leciało”.
Rozdanie nagród, pożegnanie uczestników.

