RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA POBITNO
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2020:

I TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
13.01.2020 r.

WTOREK
14.01.2020 r.
ŚRODA
15.01.2020 r.

CZWARTEK
16.01.2020 r.
PIĄTEK
17.01.2020 r.























Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
Gry i zabawy integracyjne: imiona, jedynki, kolorowa karuzela.
Spacer przyrodniczy – „Tropimy ptaki”. Pogadanka o zimowych zwyczajach ptaków.
Konstruowanie karmników dla ptaków oraz tworzenie ptaków z papieru.
Zbiórka dzieci.
Karaoke dla wszystkich.
„Akademia Bajki” w filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
Sportowe kalamburki - turniej.
Zbiórka dzieci.
Zabawy na dobry początek dnia: sałatka owocowa, skaczący naleśnik.
„Nie święci garnki lepią” warsztaty w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Kolorowe łapki: ciapcianki-malowanki.
Zbiórka dzieci.
Wyścigi rzędów i magiczne krzesło – zajęcia fabularyzowane.
Warsztaty programowania robotów Code Fun.
Magiczna zima – śnieżne szaleństwo.
Zimowe krzyżówki – łamigłówki.
Zbiórka dzieci. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
Wycieczka do Centrum Zabaw i Rozrywki KOLORADO w Krasnem, niespodzianka – pizza.
Podsumowanie półkolonii oraz rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA POBITNO
PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2020:

II TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
20.01.2020 r.

WTOREK
21.01.2020 r.
ŚRODA
22.01.2020 r.
CZWARTEK
23.01.2020 r.
PIĄTEK
24.01.2020 r.






















Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz topografią budynku, tworzenie regulaminu półkolonii.
„Rarytasy pierwszej klasy”- warsztaty kulinarne.
Karaoke – śpiewamy hity.
Turniej tenisa stołowego.
Zbiórka dzieci.
Moje miejsce we wszechświecie – zabawy ekologiczne.
Warsztaty twórcze – gratka dla babci i dziadka.
Muzyczne wędrówki – rytm i melodia.
Zbiórka dzieci.
Gimnastyka na wesoło: sprawna głowa, ręka, noga…
Wyjazd do kina Zorza.
„Była sobie raz …” – etiudy sceniczne.
Zbiórka dzieci.
Tarcza strzelecka: zabawy z chustą KLANZA.
Drzewa w zimie - wędrówka ekologiczna po okolicy.
Plastyczna burza mózgów: tworzymy drzewka szczęścia.
Zbiórka dzieci. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
Wycieczka do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: „Ziarnko do ziarnka – znaczenie chleba
w tradycji”.
Podsumowanie półkolonii i rozdanie nagród.

