RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA KRYNICKA – PROGRAM ZIMOWYCH PÓŁKOLONII 2022
I TYDZIEŃ: 14.02.2022 r. – 18.02.2022 r.

14.02.2022 r.
PONIEDZIAŁEK












Przyjmowanie dzieci
Poranna gimnastyka
I śniadanie
Zapoznanie z wychowawcami, omówienie BHP, wspólne tworzenie regulaminu i imienników
II śniadanie
Mały inżynier – warsztaty robotyki
Obiad
„Nasze charaktery” – zabawy integracyjne
Warsztaty tworzenia kartek walentynkowych
Odbiór dzieci

15.02.2022 r.
WTOREK











Przyjmowanie dzieci
Hula-hop – poranna rozgrzewka
I śniadanie
„Miny stroimy” – warsztaty fotograficzne
II śniadanie
„Jedz zdrowo i kolorowo” – warsztaty
Obiad
„Dens ma sens!” – warsztaty taneczne
Odbiór dzieci

16.02.2022 r.
ŚRODA











Przyjmowanie dzieci
„Wyginam śmiało ciało” – poranny rozruch przy muzyce
I śniadanie
„Odlotowe ferie – stwórz własny samolot”- warsztaty modelarskie, cz. 1
II śniadanie
„Odlotowe ferie – stwórz własny samolot” – warsztaty modelarskie, cz. 2
Obiad
„Młodzi Wojownicy” – trening karate
Odbiór dzieci

17.02.2022 r.
CZWARTEK











Przyjmowanie dzieci
„Zgadnij co to, zgadnij kto to?” – kalambury
I śniadanie
„Art of Mind” – warsztaty cyrkowe
II śniadanie
Wiedza to potęga – zabawy edukacyjne
Obiad
„Niebanalny plecak” – warsztaty kreatywne
Odbiór dzieci

18.02.2022 r.
PIĄTEK












Przyjmowanie dzieci
I śniadanie
„Magnetic story” – warsztaty z robienia magnesów
„Bose stópki” – joga dla dzieci
II śniadanie
Warsztaty z robotyki – Spice Gears Academy
Obiad
„Pocztówka z ferii” – konkurs plastyczny
Rozdanie nagród i pożegnanie uczestników
Odbiór dzieci
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RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA KRYNICKA – PROGRAM ZIMOWYCH PÓŁKOLONII 2022
II TYDZIEŃ: 21.02.2022 r. – 25.02.2022 r.

21.02.2022 r.
PONIEDZIAŁEK











Przyjmowanie dzieci
„W zdrowym ciele zdrowy duch!” – poranna gimnastyka
I śniadanie
Zapoznanie z wychowawcami, omówienie BHP, wspólne tworzenie regulaminu i imienników
II śniadanie
„Tworzymy zgrany zespół” – gry i zabawy integracyjne
Obiad
„Jawa czy sen?” – warsztaty iluzjonistyczne
Odbiór dzieci

22.02.2022 r.
WTOREK












Przyjmowanie dzieci
„Nie śpimy, bo ćwiczymy!” – poranny rozruch
I śniadanie
„Ale kosmos!” – warsztaty z kosmonautyki, cz. 1
II śniadanie
„Ale kosmos!” – warsztaty z kosmonautyki, cz. 2
Obiad
„Wejście smoka” – trening karate
„Szach i mat” – zajęcia szachowe, cz. 1
Odbiór dzieci

23.02.2022 r.
ŚRODA












Przyjmowanie dzieci
„Wyginam śmiało ciało” – poranny rozruch przy muzyce
I śniadanie
„Kamera, akcja!” – warsztaty aktorskie, cz. 1
II śniadanie
Quizwanie – gra edukacyjna
„Koci grzbiet” – zajęcia z Jogi dla dzieci
Obiad
„Poczuj rytm” – zajęcia muzyczno-ruchowe
Odbiór dzieci

24.02.2022 r.
CZWARTEK











Przyjmowanie dzieci
Rozgrzewka – zabawy ruchowe
I śniadanie
„Kamera, akcja!” – warsztaty aktorskie, cz. 2
II śniadanie
„Kącik artysty” – zajęcia plastyczne
Obiad
„Szach mat” – zajęcia szachowe, cz. 2
Odbiór dzieci

25.02.2022 r.
PIĄTEK












Przyjmowanie dzieci
„Zgadnij co to, zgadnij kto to?” – kalambury
I śniadanie
DIY, czyli zrób to sam – tworzenie breloczków i biżuterii
II śniadanie
„Maski i stroje karnawałowe” – warsztaty kreatywne
Obiad
„Śpiewaj i tańcz” – zabawa karnawałowa
Podsumowanie półkolonii, rozdanie nagród i pożegnanie uczestników
Odbiór dzieci
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