RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA MATYSÓWKA
I TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
13.01.2020r.

WTOREK
14.01.2020r.

ŚRODA
15.01.2020r.

CZWARTEK
16.01.2020r.

PIĄTEK
17.01.2020r.

































Zapoznanie się z zasadami BHP i regulaminem półkolonii.
Zabawy i gry integracyjne dla dzieci.
Przerwa na posiłek.
Zimowy zawrót głowy – zajęcia twórcze.
Spacer – zabawy na świeżym powietrzu.
Przerwa na posiłek.
Zabawy z chustą animacyjną.
Kalambury.
Przerwa na posiłek.
Rusz się! – zabawy sportowe.
Bałwanki – zajęcia plastyczne.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty aktorskie z Akademią Aktorską ARTYSTA.
Zabawy ruchowe.
Przerwa na posiłek.
Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego podróżowania, wyjazd do Kręgielni GALAKTYKA .
Kto pierwszy! – gry zespołowe.
Przerwa na posiłek.
Poznajmy się lepiej – zabawy integracyjne dla dzieci.
Wspólne planszowanie.
Przerwa na posiłek.
Przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania, wyjazd do Kina HELIOS.
Zgaduj zgadula.
Zabawy zespołowe – sportowe.
Przerwa na posiłek.
Hu, hu, ha zima nie jest taka zła - zajęcia ekologiczno-edukacyjne.
Zabawy z chustą animacyjną.
Naukowy zawrót głowy – warsztaty z robotyki.
Przerwa na posiłek.
Spacer, zabawa na śniegu.
Podsumowanie I tygodnia półkolonii, rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA MATYSÓWKA
II TYDZIEŃ – PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
20.01.2020r.

WTOREK
21.01.2020r.

ŚRODA
22.01.2020r.
CZWARTEK
23.01.2020r.

PIĄTEK
24.01.2020r.





























Zapoznanie się z zasadami BHP i regulaminem półkolonii.
Zabawy i gry integracyjne dla dzieci.
Przerwa na posiłek.
Pada śnieg – zajęcia twórcze.
Zabawy na świeżym powietrzu.
Przerwa na posiłek.
Zabawy z chustą animacyjną.
Zabawy przy muzyce.
Przerwa na posiłek.
Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego podróżowania, wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej – warsztaty perkusyjne.
Turniej gier planszowych.
Przerwa na posiłek.
Zimowe łamigłowki.
Zabawy ruchowe.
Przerwa na posiłek.
Przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania, wyjazd do Centrum Zabaw FANTAZJA – warsztaty tworzenia lizaków.
Wspólne planszowanie.
Przerwa na posiłek.
Przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania, wyjazd do Kina ZORZA, spacer po Rzeszowie.
Chwila z bajką – zajęcia edukacyjne.
Rozgrzejemy zimę – gimnastyka na wesoło.
Przerwa na posiłek.
Pingwiny wędrują – zajęcia manualne.
Zabawy rytmiczne.
Przerwa na posiłek.
Z zimą na Ty – warsztaty ekologiczo- edukacyjne.
Podsumowanie II tygodnia półkolonii, rozdanie nagród.

