Akcja lato z Miniatur¹
W lipcu i w sierpniu w Klubie Miniatura prowadzone by³y zajêcia dla dzieci i
m³odzie¿y w ramach Nieobozowej Akcji
Letniej.
Dzieci chêtnie uczestniczy³y w zajêciach
p³ywackich na basenie Per³a w Nowinach oraz na basenie w Czarnieckiej Górze. Obejrza³y nowoci filmowe w Kinoplexie - Garfield i Skok przez p³ot. Mia³y tak¿e mo¿liwoæ nauczyæ siê jedziæ konno w stadninie koni MAG w Dyminach.
Podczas wakacji z Miniatur¹ dzieci poznawa³y swoje miasto i okolice, w czasie
wycieczek pieszych i autokarowych. W
Tokarni zwiedza³y skansen, w Chêcinach
królewski zamek, a na wycieczce autokarowej w Starachowicach - Muzeum Przyrody i Techniki, na terenie Archeoparku
bra³y udzia³ w budowaniu pieca dymarskiego m.in. lepi³y ceg³y do budowy, wykonywa³y gliniane naczynia ró¿nymi metodami, ogl¹da³y pracê kowala, poznawa³y zwyczaje i kulturê celtyck¹, a tak¿e przygotowywa³y pradziejowe potrawy. Zabawa by³a wymienita.
Dzieci w czasie trwania zajêæ otrzymywa³y napoje i s³odkie bu³ki.
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i Polonezem

Pobyt 54-osobowej grupy dzieci w klubie Polonez w czasie akcji letniej od by³
wype³niony ciekawym programem. Bylimy raz w tygodniu w stadninie koni i w
bajkolandzie, odby³y siê trzy wycieczki
autokarowe do Muzeum Techniki i Przyrody w Starachowicach i Nowej S³upi.
Dzieci by³y w Kinoplexie i na rajdach szlakami podmiejskimi, ale w upalne dni lipca
najbardziej lubi³y pobyt nad wod¹.
Zabawy, konkursy zrêcznociowe, plastyczne, muzyczne, sportowe, uatrakcyjnia³y zajêcia.
W czasie akcji letniej, jak zawsze, przywi¹zywalimy du¿¹ wagê na kszta³towanie w³asnych postaw i relacji miêdzy dzieæmi. Uczylimy jak ze wzajemnym poszanowaniem kontaktowaæ siê ze sob¹. Pomocne w tym by³y zabawy integracyjne.
Codziennie dzieci ocenia³y swoje zachowanie i zaanga¿owanie w zajêcia, co dawa³o du¿e efekty wychowawcze. Ocena
uczy³a dzieci wyra¿ania w elegancki sposób swojego zdania na temat kolegów i
przyjmowania uwag innych o sobie.
Inspiruj¹c¹ rolê odgrywa³y osoby prowadz¹ce zajêcia. Ich postawa pe³na zrozumienia i szacunku pomaga³a dzieciom we
wzajemnych kontaktach.
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