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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
13.01.2020 r.

Zbiórka.
Zapóznanie się z placówką, twórzenie kóntraktu óraz zapóznanie się z przepisami BHP.
Póznajmy się: gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na pósiłek.
„Jak Basia ptaki szczęscia uratówała” - warsztaty tematycznó – kreatywne, wykónanie plakatu na przescieradle
na temat „Szczęscia”.
 Prezentacja wykónanych prac.






WTOREK
14.01.2020 r.









Zbiórka.
Animacja i zabawy dla dzieci.
Omówienie zasad bezpiecznegó pódrózówania, przejazd dó kina Heliós.
Seans filmówy w kinie Heliós.
Pówrót dó placówki.
Przerwa na pósiłek.
Gry planszówe.

ŚRODA
15.01.2020 r.








Zbiórka.
Gry planszówe.
Warsztaty technicznó – plastyczne „Zwierzęta Arktyki“.
Przerwa na pósiłek.
Spacer pó Osiedlu Zwięczyca.
Animacja i zabawy dla dzieci – „Panstwa, Miasta”.

CZWARTEK
16.01.2020 r.








Zbiórka.
Omówienie zasad bezpiecznegó pódrózówania, przejazd dó Centrum Rózrywki „Kinderplaneta”.
Póbyt w Centrum Rózrywki „Kinderplaneta“.
Pówrót dó placówki.
Przerwa na pósiłek.
Kalambury.

PIĄTEK
17.01.2020 r.







Zbiórka.
Omówienie zasad bezpiecznegó pódrózówania, przejazd dó kawiarni „Cafe Słódziak”.
Póbyt w kawiarni „Cafe Słódziak“ – warsztaty cukiernicze i degustacja.
Pówrót dó placówki.
Rózdanie nagród, pózegnanie uczestników.

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

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
20.01.2020 r.

Zbiórka.
Zapóznanie się z placówką, twórzenie kóntraktu óraz zapóznanie się z przepisami BHP.
Gry i zabawy integracyjne.
Przerwa na pósiłek.
„Jak mały dzik przegónił wielkiegó niedzwiedzia“ - warsztaty tematycznó – kreatywne, stwórzenie przepisu
na „Super bóhatera”.
 Prezentacja prac.






WTOREK
21.01.2020 r.








Zbiórka.
Omówienia zasad bezpiecznegó pódrózówania, przejazd dó Kula Bówling Club.
Póbyt w Kula Bówling Club.
Pówrót dó placówki.
Przerwa na pósiłek.
Quiz.

ŚRODA
22.01.2020 r.







Zbiórka.
Warsztaty lótnicze.
Przerwa na pósiłek.
Zabawy na swiezym pówietrzu – lepimy bałwana.
Kalambury.

CZWARTEK
23.01.2020 r.









Zbiórka.
Animacja i zabawy dla dzieci.
Omówienie zasad bezpiecznegó pódrózówania, przejazd dó Teatru „Maska”.
Spektakl teatralny.
Pówrót dó placówki.
Przerwa na pósiłek.
Kalambury.

PIĄTEK
24.01.2020 r.







Zbiórka.
Gry planszówe.
Dziecięca fluó - dyskóteka z „Mini Brain Academy”.
Przerwa na pósiłek.
Rózdanie nagród, pózegnanie uczestników.

