Lato z „Polonezem” i z „Miniaturą”
Zajęcia wakacyjne w Klubie „Polonez”, trwały od 25 czerwca do 27 lipca. Skorzystało
z nich 76 dzieci (średnio około 40 uczestników dziennie). Każda chwila pobytu dzieci
była wypełniona ciekawymi formami zajęć: bawiliśmy się w Centrum Rozrywki Dziecięcej
„Jaś”, w Bajkolandzie, w Centrum Jazdy Konnej i Gadoparku, w Kinopleksie, na basenie
„Perła”, a w słoneczne dni na basenie letnim.
Pobyt w tych miejscach wypełniony był
zabawami i konkursami. Dużą atrakcją
było zorganizowanie 5 wycieczek autokarowych w okolice podkieleckie, połączone z przejściem pieszym. Mieszkamy w

W chłodne dni uczestnicy spędzali czas
na interesująco przygotowanych zajęciach
plastycznych. Dzieci wykonały ciekawy
wakacyjny wystrój pomieszczeń klubowych, przedstawiający podwodny świat.

czas pomiędzy już opisanymi formami
pracy.
Prowadziliśmy codzienną punktację
- dzieci same oceniały swoje i kolegów
zachowanie, zaangażowanie na zajęciach
i postawę koleżeńską. Był to czas na
zastanowienie się nad sobą: co zrobiłem
dziś?, jak się zachowywałem?, co mogę
zrobić lepiej?
Pod koniec naszych wakacyjnych zajęć
wszyscy otrzymali dyplomy i wyróżnienia. W naszym klubie był to czas spędzony intensywnie, mile i serdecznie.

Wakacje z „Miniaturą”

Kielcach, a często nie znamy otaczających
je pasm górskich z pięknymi punktami
widokowymi, owianymi zachwycającymi
legendami.

Wędrowcy z KSM
Uczestnicy naszej klubowej akcji letniej
już od wielu lat wędrują z nami po tych
miejscach - to prawdziwi turyści. W tym
roku w wakacje przeszliśmy pasmo Masłowskie, część pasma Łysogórskiego,
Zgórskiego, zdobyliśmy góry Klonówkę,
Łysieć, Łysicę, Bukową Górę i Zelejową.
Było więc co zwiedzać, cieszyć oczy
pięknem krajobrazu, słuchać tajemnych
legend, oddychać świeżym powietrzem
pachnącym roślinami i drzewami leśnymi.
My nie tylko podziwiamy piękno przyrody, ale szanujemy ją i uczymy tego
dzieci, a więc: cicho zachowujemy się w
lesie bo to dom roślin, zwierząt, drzew
i owadów, zbieramy śmieci, chodzimy
wyznaczonymi szlakami i nie niszczymy
wszystkiego, co tam żyje.
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Zabawy, konkursy sprawnościowe na
placach zabaw i w klubie oraz 5-tygodniowy turniej - Wyspa skarbów - wypełniały

W Klubie „Miniatura” zainteresowani
wakacyjnymi zajęciami uczestniczyli w
5 tygodniowych turnusach.
Zajęcia odbywały się zarówno w placówce jak i w obiektach rekreacyjnych
i na trasach turystycznych miasta i województwa. Uczestnicy akcji brali udział
w wycieczkach autokarowo-pieszych z
przewodnikiem (między innymi Tumlin,
Karczówka, Bolmin, Samsonów) oraz
w wycieczce do Muzeum Przyrody i
Techniki w Starachowicach gdzie dzieci
na terenie „Archeoparku” brały udział w
budowaniu pieca dymarskiego, lepieniu
cegieł, wykonywały gliniane naczynia
różnymi metodami, oglądały pracę kowala, poznawały zwyczaje i kulturę celtycką,
a także przygotowywały „pradziejowe”
potrawy.
Zorganizowano wyjścia: na baseny
- „Perła”w Nowinach i w Czarneckiej Gó-

