RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA POBITNO
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

I TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
1.07.2019 r.






Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Wizyta w filii Załęże – turnieje sportowe.
Przerwa na posiłek.
 Konkurs plastyczny „Najlepszy z najlepszych”.

WTOREK
2.07.2019 r.









Zbiórka dzieci.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy integracyjne.
Wyjście na plac zabaw.
Warsztaty projektowania gier planszowych.
Przerwa na posiłek.
„Zgaduj-zgadula”.

ŚRODA
3.07.2019 r.






Zbiórka dzieci.
Zabawy na dobry początek dnia – gimnastyka na wesoło.
Przerwa na posiłek.
Przejazd i wizyta w Schronie przeciwatomowym „Marysieńka”.

CZWARTEK
4.07.2019 r.






Zbiórka dzieci.
Gry i zabawy zaproponowane przez uczestników.
Przerwa na posiłek.
Przejazd i warsztaty w Instytucie Pamięci Narodowej.

PIĄTEK
5.07.2019 r.

 Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
 Wycieczka do Zamku w Krasiczynie.
 Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA POBITNO
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

II TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
8.07.2019 r.









Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przedstawienie i omówienie tematyki zajęć II turnusu wakacji.
Wyjście na plac zabaw.
Przerwa na posiłek.
 Kalambury.

WTOREK
9.07.2019 r.






Zbiórka dzieci.
Konkursy sportowe: wyścig z przeszkodami.
Przerwa na posiłek.
Przejazd i wizyta na fontannie multimedialnej

ŚRODA
10.07.2019 r.







Zbiórka dzieci.
Przerwa na posiłek.
Wizyta w filii Załęże – turnieje sportowe.
Przerwa na posiłek.
Muzyczne zgadywanki.

CZWARTEK
11.07.2019 r.
PIĄTEK
12.07.2019 r.

 Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
 Wycieczka do Skansenu: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.






Zbiórka dzieci.
Gry i zabawy zaproponowane przez uczestników.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty archeologiczne.
Przerwa na posiłek.
 Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA POBITNO
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

III TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
15.07.2019 r.









Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przedstawienie i omówienie tematyki zajęć III turnusu wakacji.
Wyjście na plac zabaw.
Przerwa na posiłek.
 „Zgaduj-zgadula”.

WTOREK
16.07.2019 r.






ŚRODA
17.07.2019 r.






CZWARTEK
18.07.2019 r.
PIĄTEK
19.07.2019 r.

Zbiórka dzieci.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na boisko sportowe.
Przerwa na posiłek.
 Konkurs plastyczny „Cztery żywioły”
Zbiórka dzieci.
Zabawy na dobry początek dnia – gimnastyka na wesoło.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na Ściankę wspinaczkową.
 Przerwa na posiłek.
 Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
 Wycieczka do „Ranczo Pstrągowa”.






Zbiórka dzieci.
Przerwa na posiłek.
Wizyta w filii Załęże – turnieje sportowe.
Przerwa na posiłek.
Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA POBITNO
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

IV TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
22.07.2019 r.

WTOREK
23.07.2019 r.

ŚRODA
24.07.2019 r.
CZWARTEK
25.07.2019 r.

PIĄTEK
26.07.2019 r.









Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przedstawienie i omówienie tematyki zajęć IV turnusu wakacji.
Wyjście na plac zabaw.
Przerwa na posiłek.
 „Zgaduj-zgadula”.







Zbiórka dzieci.
Zabawy na dobry początek dnia – gimnastyka na wesoło.
Przerwa na posiłek.
Przejazd i wizyta w Centrum Sterowania Ruchem.
Przerwa na posiłek.
Kalambury.






Zbiórka dzieci.
Przerwa na posiłek.
Wizyta w filii Załęże – turnieje sportowe.
Przerwa na posiłek.
 Konkurs plastyczny.
 Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
 Wycieczka do Arboretum w Bolestraszycach.








Zbiórka dzieci.
Gry i zabawy zaproponowane przez uczestników.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty „Świat Małego Chemika”.
Konkurs plastyczny „Chemiczne cudeńka”.
Przerwa na posiłek.
Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA POBITNO
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

V TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
29.07.2019 r.

WTOREK
30.07.2019 r.

ŚRODA
31.07.2019 r.
CZWARTEK
1.08.2019 r.
PIĄTEK
2.08.2019 r.









Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przedstawienie i omówienie tematyki zajęć V turnusu wakacji.
Wyjście na plac zabaw.
Przerwa na posiłek.
 Zgadywanki muzyczne.






Zbiórka dzieci.
Przerwa na posiłek.
Wizyta w filii Załęże – turnieje sportowe.
Przerwa na posiłek.
Kalambury.






Zbiórka dzieci.
Zabawy na dobry początek dnia – gimnastyka na wesoło.
Przerwa na posiłek.
Przejazd i gra w Mini Golf (przerwa na posiłek podczas gry).
 Gry i zabawy ruchowe przy muzyce.
 Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
 Wycieczka do Skansenu „Karpacka Troja” w Trzcinicy.






Zbiórka dzieci.
Gry i zabawy zaproponowane przez uczestników.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty tworzenia „string art”.
Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

