Program zajęć półkolonii zimowych
Tydzień I
11.02.2019-15.02.2019

Zajęcia integracyjne, podział na grupy, ustalenie
zasad kontraktu, oraz jego akceptacja przez
wszystkich członków grupy – kolorowe znaki
„drogowe”.
Dzień pierwszy
11.02.2019 – poniedziałek

Dzień drugi
12.02.2019 – wtorek

Klub Karate Shotokan Kachi
Warsztaty w szkole

Wizyta funkcjonariuszy policji – prelekcja
z zakresu bezpieczeństwa w życiu codziennym.
Rozwijanie zainteresowania aktywnością
fizyczną - unihokej
Wyjście do Kina Cinema City
Seans: „Asterix i Obelix. Tajemnica
magicznego wywaru”.
Rozwijanie zdolności artystycznych – praca
z masą solną. Zabawy ruchowe w sali
gimnastycznej.

Dzień trzeci
13.02.2019 – środa

Wyjście do Ośrodka Działań
Ekologicznych Źródła
Warsztat: Zabawa i zabawka

Rozwijanie kreatywności i poczucia estetyki –
projekt ubrania według własnego pomysłu.
Dzień czwarty
14.02.2019 – czwartek

Wyjście do Muzeum Sztuki MS2
Warsztat: Kształcienie

Dzień piąty
15.02.2019 – piątek

Rozwijanie pamięci wzrokowej
i spostrzegawczości – zajęcia komputerowe.
Podsumowanie tygodnia.

Wyjście do Muzeum Tradycji
Niepodległościowych
Warsztat: Patriotyczna zakładka do książki

Program zajęć półkolonii zimowych
Tydzień II
18.02.2019-22.02.2019

Dzień pierwszy
18.02.2019 – poniedziałek

Ustalenie kontraktu dotyczącego zasad
zachowania podczas zajęć , jego akceptacja
przez wszystkich członków grupy.
Wizyta funkcjonariuszy policji-rozmowa na
temat zachowania, zasad bezpieczeństwa
podczas zabaw i zajęć w czasie ferii zimowych.
Gry i zabawy ruchowe z akcentami na
kozłowanie, podania i chwyty piłki ze
współćwiczącym. Wyścigi i zabawy ruchowe.
Zajęcia prowadzi dr Łukasz Stoliński.
Warsztaty kulinarne i plastyczne na terenie
szkoły pt." Podróże małe i duże. Wędrówki
po świecie. Meksyk”.

Rozwijanie nawyków dotyczących zdrowego
stylu życia. Gry i zabawy z piłką.
Dzień drugi
19.02.2019 – wtorek

Wyjście do Muzeum Archeologicznego.
Zajęcia warsztatowe pt. "Jak powstają lalki
teatralne. Próby animacji lalkami”.

Rozwijanie zdolności artystycznych – wykonanie
pracy plastycznej "Życie w kosmosie".
Dzień trzeci
20.02.2019 – środa

Wyjście do Planetarium przy ul. Pomorskiej.
Obserwacja gwiazdozbiorów. Zajęcia
warsztatowe "Mali odkrywcy".

Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.

Dzień czwarty
21.02.2019 – czwartek

Dzień piąty
22.02.2019 – piątek

Wyjście do Centrum Zajęć Pozaszkolnych
przy ul. Zawiszy. Warsztaty plastyczne.

Łódź , moje miasto, historia, architektura, gwara
łódzka. Projektowanie domów z użyciem
klocków. Kolorowanki.
Podsumowanie tygodnia.
Wyjście do kina Imax.

