RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA WILKOWYJA
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

I TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
01.07.2019 r.










Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przygotowanie regulaminu wypoczynku i słoneczek na tablicę nagród.
Bezpieczny wypoczynek – poznajemy zasady bezpiecznego wypoczynku i poruszania się po drodze.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy ruchowe przy muzyce.

WTOREK
02.07.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Zabawy ruchowe.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Muzeum Dobranocek.
Przerwa na posiłek.
Zabawy z chustą Klanza.

ŚRODA
03.07.2019 r.

CZWARTEK
04.07.2019 r.
PIĄTEK
05.07.2019 r.







Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego udziału w wycieczce.
Mini turniej gier planszowych.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Muzeum Techniki i Militariów – zwiedzanie schronu „Marysieńka”.
Przerwa na posiłek.
 Zabawy rytmiczne.






Zbiórka dzieci.
Warsztaty kreatywne – wykonujemy makietę miasta przyszłości.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na plac zabaw i do parku w Słocinie.
Przerwa na posiłek.
 Nauka piosenek wakacyjnych.
 Zbiórka dzieci, omówienie zasad bezpiecznego udziału w wycieczce.
 Wyjazd do Krasiczyna – zwiedzanie zamku i parku.
 Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA WILKOWYJA
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

II TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
08.07.2019 r.










Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przygotowanie regulaminu wypoczynku i słoneczek na tablicę nagród.
Bezpieczny wypoczynek – poznajemy zasady bezpiecznego wypoczynku i poruszania się po drodze.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy taneczne.

WTOREK
09.07.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Gimnastyka na wesoło.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do kina.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty plastyczne – „Mój ulubiony bohater filmowy”.

ŚRODA
10.07.2019 r.

CZWARTEK
11.07.2019 r.
PIĄTEK
12.07.2019 r.







Zbiórka dzieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego udziału w wycieczce.
Warsztaty kreatywne – wykonujemy ozdobne ramki na zdjęcia.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Centrum Zabaw „Fantazja”.
Przerwa na posiłek.
 Muzyczne zgadywanki.






Zbiórka dzieci.
Zabawy z chustą Klanza.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na plac zabaw przy ul. Olbrachta.
Przerwa na posiłek.
 Warsztaty kreatywne – „Plastelinowe ZOO”.
 Zbiórka dzieci, omówienie zasad bezpiecznego udziału w wycieczce.
 Wyjazd do Rudnika n/Sanem - zwiedzanie Centrum Wikliniarstwa.
 Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA WILKOWYJA
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.
Przygotowanie regulaminu wypoczynku i słoneczek na tablicę nagród.
Bezpieczny wypoczynek – poznajemy zasady bezpiecznego wypoczynku i poruszania się po drodze.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy muzyczne.

WTOREK
16.07.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Wakacyjne kalambury.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do RDK filia Załęże – turniej sportowo-rekreacyjny, wyprawa na lody.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty kreatywne – projektujemy pocztówki z Rzeszowa.

ŚRODA
17.07.2019 r.

CZWARTEK
18.07.2019 r.
PIĄTEK
19.07.2019 r.







Zbiórka dzieci.
Zabawy sportowe.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty archeologiczne.
Przerwa na posiłek.
 Zabawy rytmiczne.






Zbiórka dzieci.
Warsztaty kreatywne – wykonujemy bransoletki przyjaźni.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na plac zabaw przy ul. Olbrachta.
Przerwa na posiłek.
 Kolorowanki antystresowanki.
 Zbiórka dzieci, przypomnienie zasad bezpiecznego udziału w wycieczce.
 Wyjazd do Jasła – zwiedzanie Muzeum Lizaka, warsztaty.
 Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA WILKOWYJA
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

IV TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
22.07.2019 r.










Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przygotowanie regulaminu wypoczynku i słoneczek na tablicę nagród.
Bezpieczny wypoczynek – poznajemy zasady bezpiecznego wypoczynku i poruszania się po drodze.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy muzyczne.

WTOREK
23.07.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Układamy wakacyjne krzyżówki.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy przy fontannie multimedialnej.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty kreatywne – „Ekoroboty”.

ŚRODA
24.07.2019 r.

CZWARTEK
25.07.2019 r.
PIĄTEK
26.07.2019 r.







Zbiórka dzieci.
Zabawy z chustą Klanza.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty „Planetarium”.
Przerwa na posiłek.
 Mini aerobik.






Zbiórka dzieci.
Warsztaty kreatywne – rysujemy komiks z wymyślonym bohaterem.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Archiwum Państwowego – warsztaty konserwacji papieru.
Przerwa na posiłek.
 Zabawy ruchowe.
 Zbiórka dzieci, przypomnienie zasad bezpiecznego udziału w wycieczce.
 Wyjazd do Smyk Zagrody w Godowej – warsztaty edukacyjne, przejażdżki bryczką.
 Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA WILKOWYJA
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019:

V TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
29.07.2019 r.










Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na posiłek.
Przygotowanie regulaminu wypoczynku i słoneczek na tablicę nagród.
Bezpieczny wypoczynek – poznajemy zasady bezpiecznego wypoczynku i poruszania się po drodze.
Przerwa na posiłek.
Gry i zabawy muzyczne.

WTOREK
30.07.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Wakacyjny pokaz talentów.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na Lisią Górę – warsztaty mini golfa.
Przerwa na posiłek.
Rytm i melodia – wspólne śpiewanie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

ŚRODA
31.07.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Taneczne podróże – poznajemy tańce różnych narodów.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na boisko Orlik – turniej sportowy.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty kreatywne – papierowe motyle.

CZWARTEK
01.08.2019 r.








Zbiórka dzieci.
Warsztaty kreatywne – wykonujemy plakat „Bezpieczne Wakacje”.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Państwowej Straży Pożarnej.
Przerwa na posiłek
Quiz turystyczny – „Atrakcje Podkarpacia”.

PIĄTEK
02.08.2019 r.

 Zbiórka dzieci, omówienie zasad bezpiecznego udziału w wycieczce.
 Wyjazd do Radymna – zwiedzanie Dinozekolandii.
 Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

