RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA ZAŁĘŻE
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.
Poznajmy się: gry i zabawy integracyjne.
„Dzika Afryka – Tajemnice buszu” – projekcja 3D.
„O Puchar Pana Bałwanka” - zabawy sportowe na świeżym powietrzu.
„Czy w Afryce jest śnieg?”- zgaduj zgadula.
Zbiórka dzieci.
Gimnastyka na wesoło.
Wyjście na ściankę wspinaczkową Politechniki Rzeszowskiej.
„O sankach, śniegu i bałwankach”- zimowe piosenki - prezentacja znanych i nauka nowych.
Zbiórka dzieci.
„Zwinny jak kot, silny jak lew” - zabawy i gry sprawnościowe.
„Bal w Pałacu Dożów” - wykonujemy karnawałowe wachlarze i brokatowe maski.
Turniej tenisa stołowego.
Improwizacje taneczne – różne gatunki muzyczne.
Zbiórka dzieci. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
Zimowe harce: gry i zabawy zaproponowane przez uczestników.
Wycieczka do Centrum Zabaw i Rozrywki KOLORADO.
Quiz sportowy.
Zbiórka dzieci.
Konkurs wokalny „Zostań gwiazdą”.
„Gdzie to jest? - szukamy fantów”. Zabawy i gry na świeżym powietrzu.
„Słońcem malowane” – warsztaty Mini Brain Academy.
Pizza dla wszystkich.
Podsumowanie półkolonii oraz rozdanie nagród.

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA ZAŁĘŻE
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.
Poznajmy się: gry i zabawy integracyjne.
Cafe Słodziak – warsztaty plastyczne.
Śnieżkowa rozgrywka, zabawy sprawnościowe na świeżym powietrzu.
Pogadanka ilustrowana zdjęciami „Bajki świata – najpopularniejsze postaci”.












Zbiórka dzieci.
„Rzeszów — nasza mała Ojczyzna” – pogadanka z prezentacją zdjęć.
Powiew lata zimą – piosenka jest dobra na wszystko.
Klub Młodego Bajkowicza – „Moja ulubiona książka: opowiadania, inscenizacje, rebusy, ilustracje”.
Zgaduj zgadula zimowa.

Zbiórka dzieci.
Zgadywanki muzyczne Pana Jacka.
Wyjście do Kręgielni Galaktyka.
Quiz sportowy.
Zbiórka dzieci. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania.
Wycieczka do Muzeum Ziemi Leżajskiej - warsztaty zabawkarstwa.

Zbiórka dzieci.
Gimnastyka na wesoło: ruch na dobry początek dnia.
Kostiumowa zabawa karnawałowa.
Budujemy igloo: zabawy na świeżym powietrzu.
Podsumowanie półkolonii oraz rozdanie nagród.

