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Dzisiejszego dnia dobiega końca wypoczynek zimowy zorganizowany jak co roku podczas ferii
zimowych na terenie naszej placówki. W okresie od 15 do 26 lutego bieżącego roku na
uczestników zimowiska czekało sporo atrakcji i możliwości rozwijania swoich pasji i
zainteresowań.

W ramach zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych, korzystając z obiektów
sportowych Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 6, wychowawcy przeprowadzili dla dzieci
młodszych gry i zabawy zręcznościowe, a także
ćwiczenia ogólnorozwojowe i zabawy z piłką. Dla dzieci starszych zorganizowano zawody i
rozgrywki
sportowe,
naukę pływania i zajęcia na basenie.

Aktywne zajęcia ruchowe przeplatane były pogadankami dotyczącymi między innymi
zachowania podczas rozgrywek sportowych, regulaminu kąpieli na basenie.
Przy sprzyjającej pogodzie odbywały się wędrówki w terenie
otwartym i zabawa w podchody,
poprzedzone przypomnieniem zasad zachowania się na wycieczkach. Ponadto
przeprowadzono w
grupach zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, a dla grup młodszych
zorganizowano bal zimowy. Grupy
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starsze brały udział w rozgrywkach sportowych na kręgielni „Renoma”.

W ramach współpracy z miejskimi ośrodkami kultury dzieci brały udział w:
- lekcjach muzealnym w Miejskim Muzeum w Siemianowicach Śląskich
- w cyklu zajęć organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną pod tytułem „Gwiezdne
Wojny“
- w spotkaniach edukacyjnych prowadzonych przez Straż Miejską w Siemianowicach
Śląskich
- w trzech seansach filmowych organizowanych przez Centrum Kultury w Siemianowicach
Śląskich
-

zwiedzaniu Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich

Zrealizowano również szereg wycieczek edukacyjnych, których program był dostosowany do od
powiednich grup wiekowych, m.in.:
- wyjazd do Chorzowa do Parku Etnograficznego
- wyjazd do Katowic do Muzeum Śląskiego
- wyjazd do Zabrza do Muzeum Górnictwa Węglowego
- dzieci odbyły multimedialną wycieczkę do Lasu Karbońskiego, a także brały udział w
zajęciach plastycznych pod tytułem „Za fyrtokiem w
budzie zawdy stoją ludzie“. Dzieci zainspirowane wyjątkowym klimatem jarmarku wykonywały
zabawkę wiatraczek, która od lat jest podstawowych nabytkiem na odpustach
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-

wycieczka do Gliwic a tam zwiedzanie Willi Caro oraz Zamku Piastowskiego, w którym przepro
wadzono zajęcia edukacyjne pod tytułem „Życie Inków i Azteków“
- wycieczka do Będzina oraz zwiedzanie średniowiecznego zamku i podziemi pod
wzgórzem
zamkowym
- wycieczka do Częstochowy (grupy starsze) - zwiedzanie skarbca, zbrojowni, muzeum
600-lecia,
bazyliki, kaplicy
- wycieczka do Sosnowca do Egzotarium
- wycieczka do Gliwic do Palmiarni
-

wycieczka do Zabrza do kopalni Guido (grupy średnie) - dzieci odbyły niezwykłą podróż w głąb
ziemi i stały się odkrywcami planety G320. Mogły zobaczyć wszechświat, który nas otacza,
nieomal „dotykając“ gwiazd. Na wiele różnych sposobów mogły dotknąć, posłuchać i
doświadczyć
tego, czego o kosmosie dowiedziała się ludzkość. Prowadzeni byli przez wykwalifikowanych
animatorów, a w przyswojeniu wszystkich informacji i ciekawostek pomogły im multimedialne
prezentacje i interaktywne urządzenia
- dzieci w Zabrzu uczestniczyły również w pokazie bojowych sprzętów wojskowych
Mamy nadzieję, iż tegoroczne atrakcje spodobały się wszystkim uczestnikom
wypoczynku. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejny wypoczynek
w MDK-u!
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