LATO’2008
pełne niespodzianek i radości
z KLUBEM „MINIATURA”
Jak co roku Osiedlowy Klub Kultury „MiNiATURA” Kieleckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Nieobozowej Akcji
Letniej.
Uczestnicy Akcji mogli korzystać z różnych propozycji klubowych – wyjść do kina,
na basen, na spotkania „Ze sztuką” w BWA, wycieczki i rajdy. Zajęcia odbywały się zarówno
w placówce jak i na obiektach rekreacyjnych oraz trasach turystycznych naszego miasta i
województwa.
Wycieczka do Krzemionek Opatowskich na lekcje muzealne.
Zajęcia
odbywają
się
w
zrekonstruowanej
wiosce
neolitycznej.

Po wejściu na teren wioski archeolodzy wprowadzają dzieci w świat pradziejów,
omawiają między innymi wygląd domostw, sposoby zdobywania pożywienia, rzemiosło,
handel, oraz inne zajęcia z osady.

O! Jest podziemna trasa turystyczna!.

Jaka to cudowna zabawa lepić garnki z gliny! .

Nawet chleb możemy upiec z
O! To już jest trudniejsze aby strzelić do
naszej mąki - przygotowanej na
celu.
prostych żarnach.
Zabawa była wyśmienita!
Uczestnicy akcji byli na wycieczce autokarowo – pieszej z przewodnikiem – zwiedzili
Chęciny i okolice.

Zwiedzanie ruin Zamku Królewskiego oraz Klasztoru Franciszkanów w
Chęcinach.
O! Wyobraźnia pracuje – jak tu było dawniej?
Zorganizowano szereg zajęć sportowo –rekreacyjnych. To już prawdziwy szał!

Nauka pływania na basenach w Czarnieckiej Górze oraz „Perle” w Nowinach
gdzie największą atrakcją jest „rura”.

Konie to ciekawe zwierzęta – można je naprawdę pokochać.

Nauka jazdy konnej oraz zwiedzanie stajni w zaprzyjaźnionej stadninie MAAG w
Dyminach. Po atrakcjach na świeżym powietrzu wzmógł się apetyt na pieczone kiełbaski pychotka!

Kręci się, kręci się karuzela…
Zabawy i zajęcia klubowe – też fajne

Zajęcia plastyczne pod okiem „naszych” malarzy.

Można zostać malarzem, piosenkarzem a nawet aktorem.
Zakończenia turnusów były także miłe i atrakcyjne – prezenty otrzymali wszyscy
uczestnicy. Rodzice wzruszeni dziękowali za opiekę i atrakcje przygotowane dla dzieci
podczas Akcji LATO 2008 . Zapraszamy dzieci i młodzież do kół zainteresowań (taneczne,
muzyczne, teatralne, plastyczne, sportowe) równie atrakcyjnych co propozycje wakacyjne w
klubie „MINIATURA”.

