RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2020:
DZIEŃ TYGODNIA

I TYDZIEŃ – PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
13.01.2020 r.











Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii.
Przerwa na drugie śniadanie.
Wspólne obmyślenie i uchwalenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Muzyczne Niespodzianki – poznajemy wybrane instrumenty muzyczne.
Przerwa na obiad.
Kto jest kim? – kreatywne autoprezentacje uczestników zajęć.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
14.01.2020 r.











Zbiórka.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Nitką Malowane – warsztaty String Art.
Wodospad – gra ruchowa.
„Dzika Afryka“ – interaktywne warsztaty edukacyjne .
Przerwa na obiad.
Grupowe tworzenie prac plastycznych.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
16.01.2020 r.










Zbiórka.
Gry i zabawy ruchowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Gry i zabawy integracyjne.
Kartonowy Świat XXL – warsztaty tworzenia i zdobienia modeli przestrzennych.
Przerwa na obiad.
Od-jazdy! – zespołowe tworzenie scenek tematycznych z wykorzystaniem skonstruowanych wcześniej modeli przestrzennych.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
16.01.2020 r.









Zbiórka.
Gry zespołowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Wycieczka do Błażowej – zwiedzamy Muzeum Pisanki i Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej.
Przerwa na obiad.
Kolekcja Osobliwości – tworzymy ekspozycję własnego muzeum – warsztaty plastyczne.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
17.01.2020 r.









Zbiórka.
Przerwa na drugie śniadanie.
Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Odwiedzamy Kolorowy Świat.
Pizza Day – przerwa na obiad.
Gry i zabawy ruchowe.
Podsumowanie pierwszego tygodnia półkolonii, uroczyste rozdanie nagród za wzorowe zachowanie, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BIAŁA
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2020:
DZIEŃ TYGODNIA

II TYDZIEŃ – PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
20.01.2020 r.












Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii.
Przerwa na drugie śniadanie.
Wspólne obmyślenie i uchwalenie regulaminu półkolonii.
Tworzymy herb i flagę półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne.
Muzyczne Zagadki – instrumentalny test dla ucha.
Przerwa na obiad.
Półkolonijna Olipmpiada – grupowe rywalizacje sportowe.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
21.01.2020 r.











Zbiórka.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na drugie śniadanie.
Gipsy Malowane – warsztaty zdobienia figurek tematycznych.
Gry i zabawy ruchowe.
Półkolonijny Talent Show – prezentujemy swoje umiejętności i zainteresowania.
Przerwa na obiad.
Kto jest kim? – gra integracyjna z wykorzystaniem prac plastycznych.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
22.01.2020 r.











Zbiórka.
Gry i zabawy ruchowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Gry i zabawy integracyjne.
Styropianki – kreatywne warsztaty plastyczne.
Tworzymy tekst naszej własnej półkolonijnej piosenki.
Przerwa na obiad.
Pirackie przygody – gra ruchowa.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
23.01.2020 r.









Zbiórka.
Gry zespołowe.
Przerwa na drugie śniadanie.
Wycieczka do Stadniny Palomino w Chmielniku – półkolonijny kulig.
Przerwa na obiad.
Półkolonijne Studio Nagrań – nagrywamy nasza własną piosenkę.
Zabawy grupowe, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
24.01.2020 r.









Zbiórka.
Przerwa na drugie śniadanie.
Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Uczta Kinomana – seans filmowy w Kinie Zorza.
Przerwa na obiad.
Gry i zabawy ruchowe.
Podsumowanie pierwszego tygodnia półkolonii, uroczyste rozdanie nagród za wzorowe zachowanie, odbiór dzieci z placówki.

