PROGRAM ZAJĘĆ
TYDZIEŃ I
13.01.2020 – 17.01.2020

Dzień pierwszy
13.01.2020 - poniedziałek

Zajęcia integracyjne, podział na grupy,
ustalenie zasad kontraktu, oraz jego
akceptacja przez wszystkich członków
grupy. Wizyta funkcjonariuszy policji –
prelekcja z zakresu bezpieczeństwa w życiu
codziennym;
Zajęcia w salach komputerowych.
Zajęcia plastyczne.
Kreatywny czas – zajęcia animacyjne
Warsztaty w szkole

Dzień drugi
14.01.2020 – wtorek

Gry i zabawy ruchowe w szkolnej sali
gimnastycznej.
Wyjście do Centralnego Muzeum
Włókiennictwa
Zajęcia: Zwierzo-zwierz

Dzień trzeci
15.01.2020 – środa

Zajęcia plastyczno-techniczne. Wykonanie
podkładek pod filiżankę, przy użyciu
różnych metod plastycznych.
Wyjście do kina
Seans: Ratujmy Florę

Dzień czwarty
16.01.2020 – czwartek

Turniej gier sportowych w sali
gimnastycznej. Zabawy ruchowe przy
muzyce.
Wyjście do Domu Kultury Widok
Warsztat: Organizery na biurko

Dzień piąty
17.01.2020 – piątek

Zajęcia plastyczno-techniczne
z wykorzystaniem materiałów wtórnych.
Zajęcia w salach komputerowych.
Wyjście do Muzeum Przyrodniczego

TYDZIEŃ II
20.01.2020 – 24.01.2020

Dzień pierwszy
20.01.2020 - poniedziałek

Przedstawienie programu. Omówienie zasad
bezpieczeństwa podczas zajęć oraz podczas
wyjść na warsztaty i inne zajęcia poza teren
szkoły. Zaznajomienie z regulaminem
uczestnika półkolonii. Podpisanie kontraktu.
Zabawy ruchowe integrujące grupę.
Zajęcia plastyczne – serce z włóczki. Prezent
na dzień Babci i Dziadka
Gry i zabawy prowadzone przez
animatorów z INSPIRO. Pieczenie
szarlotki.

Dzień drugi
21.01.2020 – wtorek

Zabawy integracyjne z elementami
regionalizmu pt „Łódź moje miasto”.
Układanie puzzli, czytanie legendy o Łodzi,
projektowanie budynku mieszkalnego
i układanie z klocków. Zabawy sportowe
z elementami siatkówki.
Wyjście do Muzeum Etnograficznego
i Archeologicznego. Warsztaty –
wykonanie kukiełki lub pacynki

Dzień trzeci
22.01.2020 – środa

Zajęcia plastyczno-muzyczne, ilustracja
ruchowa i plastyczna utworów muzyki
poważnej.
Zajęcia sportowe z przedstawicielami Klubu
Karate Shotokan Kachi.
Wyjście Muzeum Tradycji
Niepodległościowych. Przedstawienie
sylwetki i twórczości Stanisława
Moniuszki.

Dzień czwarty
23.01.2020 – czwartek

Dzień piąty
24.01.2020 – piątek

Gry i zabawy indywidualne. Zajęcia
plastyczne słodki czy słony? Wykonanie
muffinki z masy solnej. Zabawy z chustą
animacyjną.
Wyjście do Kina
Seans: Kraina Lodu 2
Podsumowanie półkolonii.
Zajęcia plastyczne” Pan i Pani Kot”.
Zajęcia w salach komputerowych.
Wyjście do sali zabaw Twister

