Koniec lata

Wszystkim podoba³a siê zabawa w Bajkolandzie

Wakacje minê³y, ale mi³e wspomnienia wspólnie spêdzonego czasu podczas
akcji letniej w klubie Polonez pozostan¹ na d³ugo. Jak co roku w lipcu dzieci z
osiedla goci³y na zajêciach wakacyjnych
w naszej placówce. Pogoda nie sprzyja³a
W lipcu klub Miniatura prowadzi³
zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w ramach
akcji Lato w miecie 2004. Uczestniczy³o w nich 77 dzieci w wieku 6-14 lat.
Dzia³ania te mia³y na celu zapewnienie
opieki dzieciom i m³odzie¿y, jak równie¿
zorganizowanie atrakcyjnego wypoczynku. W ramach akcji realizowano ró¿norodne formy aktywnego spêdzania czasu. Zajêcia odbywa³y siê zarówno w placówce jak i w obiektach rekreacyjnych,
na trasach turystycznych miasta i województwa.
Organizowano rajdy piesze, wyjcia na
basen Per³a, wizyty w Kinopleksie, zabawy w Centrum Rozrywki Dzieciêcej
Ja, a tak¿e wycieczki autokarowe.
Odwiedzilimy m.in. ZOO w Krakowie, Schronisko Dzikich Zwierz¹t w
Ostrowie k/ Morawicy, Muzeum Garncarstwa w Cha³upkach, gdzie dzieci mog³y
zapoznaæ siê i uczestniczyæ w procesie powstawania naczyñ glinianych.
Natomiast w Tokarni pozna³y warunki ¿ycia swoich dziadów i pradziadów. Na
Zamku Rycerskim w Sobkowie i na zamku w Chêcinach dzieci mog³y przenieæ
siê w czasy redniowiecza i poczuæ jego
atmosferê uczestnicz¹c w zabawach i poSTRONA 14

zabawom nad otwartymi zbiornikami
wody, tylko kilka razy wybralimy siê na
basen letni.
Dzieci bardzo chêtnie korzysta³y z pobytu na basenie Per³a, gdzie jest dla nich
bardzo du¿o atrakcji. W wycieczce auto-

karowej do Krakowa, po³¹czonej ze zwiedzaniem miasta i pobytem w Parku Wodnym wziê³o udzia³ bardzo du¿o dzieci.
Zabawy i konkursy plastyczne, taneczne, integracyjne, wokalne i sportowe organizowane w klubie absorbowa³y uwagê i zaanga¿owanie uczestników w dni
pochmurnej pogody.
Bajkoland i Centrum Rozrywki Dzieciêcej Ja by³y równie¿ miejscem mi³ego spêdzania czasu przez nasze dzieci.
Rajdy szlakami podmiejskimi to sta³a
forma dzia³alnoci klubowej. Organizowane by³y raz w tygodniu i nawet ci nie
lubi¹cy wêdrówek pieszych zaczêli dostrzegaæ ich piêkno. Dzieci uczestniczy³y równie¿ w wyciecze autokarowej
w Góry wiêtokrzyskie po³¹czonej ze
zwiedzaniem Jaskini Raj - niektórzy
byli w niej pierwszy raz.
Filmowe dzieciêce hity takie jak: Rogate rancho, Harry Poter i Shrek 2
uczestnicy akcji letniej obejrzeli z du¿ym
entuzjazmem. Zostalimy zaproszeni na
koncert grup harcerskich bior¹cych udzia³
w Festiwalu Harcerskim.
Na zakoñczenie akcji letniej wszystkie dzieci otrzyma³y po du¿ej porcji pysznych lodów i dyplomy za udzia³ w zabawach i konkursach.
EWA KRASKA

Weso³e lato z Miniatur¹
kazach rycerskich, je¿d¿¹c konno i bryczk¹. Spotkanie zakoñczy³o siê przy suto zastawionym stole.
Ponadto w placówce odbywa³y siê zajêcia klubowe, muzyczne, plastyczne,

sportowe i teatralne. Na zakoñczenie akcji, podczas zabawy dzieci dosta³y dyplomy i drobne upominki.
LIDIA BERNATEK

Na Zamku Rycerskim w Sobkowie dzieci mog³y przenieæ siê w czasy redniowiecza

