RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA WILKOWYJA - PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2020:

I TYDZIEŃ – PROGRAM:

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
13.01.2020 r.









Zbiórka dzieci.
Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku oraz topografią budynku i tematyką zajęć.
Poznajemy się - gry i zabawy integracyjne.
Przygotowanie regulaminu wypoczynku i słoneczek na tablicę nagród.
„Kuferek artystyczny” – wykonujemy ozdobne podkładki pod napoje.
Przerwa na posiłek.
Zabawy z chustą KLANZA.

WTOREK
14.01.2020 r.






Zbiórka dzieci.
„Ale w koło jest wesoło” – zabawy rytmiczne przy muzyce.
Wyjście do kina Zorza.
„Bądź jak mistrz” - gry sprawnościowe.








Zbiórka dzieci.
„Główka pracuje” – rozwiązujemy rebusy i łamigłówki.
Tajni agenci” - warsztaty kryminalistyczne.
„Rusz się człowieku” – mini aerobik.






Zbiórka dzieci.
„Szalony kapelusznik” – wykonujemy oryginalne kapelusze z bibuły i kartonu.
„Bałwankowe Party” – dyskoteka z konkursami.
Podsumowanie tygodnia, rozdanie nagród.

ŚRODA
15.01.2020 r.
CZWARTEK
16.01.2020 r.
PIĄTEK
17.01.2020 r.

Zbiórka dzieci. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
Wycieczka do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA WILKOWYJA - 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 bezpiecznego wypoczynku oraz topografią budynku i tematyką zajęć.
Poznajemy się - gry i zabawy integracyjne.
Przygotowanie regulaminu wypoczynku i słoneczek na tablicę nagród.
„Zwierzaki Cudaki” – wykonujemy przestrzenne figury zwierząt z szarego papieru.
Gry i zabawy z piłką (dwa ognie, zbijany).
Zbiórka dzieci.
„Zakręcone selfie”– wykonujemy śmieszne fotografie dla babci i dziadka.
Wyjście do Centrum Zabaw Fantazja.
Kolorowanki antystresowanki.
Zbiórka dzieci.
„W krainie dźwięku” – warsztaty muzyczne bum bum rurki.
„W indiańskiej wiosce” – warsztaty edukacyjne i rękodzieła - poznajemy tradycje i zwyczaje Indian.
„Sokole oko” – indiańskie próby sprawnościowe – wręczenie certyfikatów indiańskiego wojownika.
Zbiórka dzieci. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
Wyjazd do Centrum Zabawkarstwa w Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku.
Zabawy z chustą KLANZA.
Zbiórka dzieci.
Mini turniej gier planszowych.
„Na arenie” - warsztaty cyrkowe.
Poczęstunek – pizza.
Podsumowanie tygodnia, rozdanie nagród.

