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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
13.01.2020 r.








Zapoznanie z placówką, przepisami BHP i regulaminem półkolonii.
Przerwa na posiłek.
Poznajmy się! – gry i zabawy integracyjne.
Dla dzieci o dzieciach – spotkanie z autorką książek dla dzieci.
Przerwa na posiłek.
Zajęcia ruchowe.

WTOREK
14.01.2020 r.







Zbiórka i omówienie zasad bezpiecznego podróżowania.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do Centrum Zabaw FANTAZJA i warsztaty tworzenia lizaków.
Przerwa na posiłek.
Eco warsztaty – skarbonka.









Poranna gimnastyka na wesoło.
„Jaka to melodia” – zabawy muzyczne.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty aktorskie z akademią aktorską ARTYSTA.
„Jeszcze zima” – warsztaty kreatywne.
Przerwa na posiłek.
Bitwa na gazetowe śnieżki – konkurencja sportowa.

CZWARTEK
16.01.2020 r.







Zbiórka i przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do kina HELIOS.
Przerwa na posiłek.
Fitness dla umysłu – łamigłówki i zagadki.

PIĄTEK
17.01.2020 r.









Mini turniej gier planszowych cz.1.
Przerwa na posiłek.
Mini turniej gier planszowych cz.2.
Warsztaty ekologiczne ze Stowarzyszeniem EKOSKOP.
Ocalić od zapomnienia – gry i zabawy naszych dziadków.
Przerwa na posiłek.
Zakończenie I turnusu i rozdanie nagród.

ŚRODA
15.01.2020 r.

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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
20.01.2019 r.








Zapoznanie z placówką, przepisami BHP i regulaminem półkolonii.
Przerwa na posiłek.
Poznajmy się! – gry i zabawy integracyjne.
Książka da się lubić! – zajęcia w bibliotece.
Przerwa na posiłek.
Gigantyczne gry planszowe.

WTOREK
21.01.2020 r.







Zbiórka i omówienie zasad bezpiecznego podróżowania.
Przerwa na posiłek.
Wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej – warsztaty perkusyjne.
Przerwa na posiłek.
Kartka dla babci i dziadka – warsztaty kreatywne.

ŚRODA
22.01.2019 r.









Gry i zabawy zręcznościowe naszych dziadków.
Przerwa na posiłek.
Kalambury.
Naukowy Zawrót Głowy – warsztaty z robotyki.
„Słocińskie legendy” – zajęcia literackie.
Przerwa na posiłek.
„Zima nie jest zła!” – warsztaty plastyczne.

CZWARTEK
23.01.2019 r.







Zbiórka i przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania.
Przerwa na posiłek.
Wyjście do kina ZORZA.
Przerwa na posiłek.
Warsztaty savoir-vivre Heleny Szajer – lekcja edukacyjna.

PIĄTEK
24.01.2019 r.






Zbiórka i przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania.
Przerwa na posiłek.
Wyjście na kręgle do GALAKTYKI.
Zakończenie II turnusu i rozdanie nagród.

