RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA COUNTRY
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2020:

I TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
13.01.2020 r.









Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii oraz tworzenie swoich wizytówek.
Tworzymy wspólny regulamin oraz zimowy herb półkolonii.
Przerwa na posiłek.
Kartonowy świat w rozmiarze XXL – chodź pomaluj mój świat!
Zabawy integracyjne i ruchowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
14.01.2020 r.









Zbiórka.
Zabawy grupowe z chustą animacyjną.
Zabawy tanecznym krokiem – Mini Disco.
Przerwa na posiłek.
Kwiaty z drewna – Mini Brain Academy „warsztat osikowy“.
Zimowa Olimpiada – zajęcia sportowe i drużynowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
15.01.2020 r.






Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Wyjazd do Kina Zorza – kinomaniacy w akcji!
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
16.01.2020 r.






Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Wyjazd do Muzeum Pisanki w Błażowej oraz Społecznego Muzeum Ziemii Błażowskiej.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
17.01.2020 r.










Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Śnieżne breloczki – zajęcia kreatywne.
Przerwa na posiłek.
Quiz filmowy dla prawdziwego kinomaniaka.
Gry i zabawy ruchowe.
Modyfikujemy plakaty filmowe – rusz głową.
Rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA COUNTRY
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2020:

II TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
20.01.2020 r.









Zbiórka.
Poznanie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii oraz tworzenie swoich wizytówek.
Tworzymy wspólny regulamin.
Przerwa na posiłek.
Wydzieramy i wyklejamy wielkiego bałwana – zajęcia plastyczne.
Zabawy integracyjne i ruchowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

WTOREK
21.01.2020 r.










Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Pingwin nabity w butelkę – zajęcia plastyczne.
Przerwa na posiłek.
Gimnastyka dla smyka – zajęcia ruchowe.
Kolorowanki odstresowanki – edycja zimowa.
Zabawy grupowe.
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

ŚRODA
22.01.2020 r.








Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Przerwa na posiłek.
Uczymy się zimowej piosenki.
Zimowe atrakcje w Stadninie Koni Palomino (kulig, pieczenie chleba, ognisko).
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

CZWARTEK
23.01.2020 r.






Zbiórka.
Gry i zabawy grupowe.
Wyjazd do Kolorowego Świata – zabawa na całego!
Zabawy, odbiór dzieci z placówki.

PIĄTEK
24.01.2020 r.










Zbiórka.
Zabawy grupowe.
Koronkowe choineczki – zima na papierze inaczej.
Przerwa na posiłek.
Mini Talent Show – co? kto? dlaczego?
Pizza Day – Smacznego.
Gry i zabawy drużynowe.
Rozdanie nagród, odbiór dzieci z placówki.

