Akcja „Zima w szkole 2019”
W trakcie ferii zimowych 2019 nasza szkoła była organizatorem programu pn. „Zima w szkole”. Zajęcia
odbywały się w godzinach 8.00-16.00. W pierwszym tygodniu na 30 osobową grupkę uczestników
z klas podstawowych I-V czekało wiele atrakcji.
Już pierwszego dnia zostało zorganizowane wyjście do Teatru Współczesnego w Krakowie na spektakl
„Karolcia. Historia o niebieskim koraliku”, czyli zaczarowana opowieść o małej, rezolutnej
dziewczynce, która podczas przeprowadzki do nowego mieszkania znajduje w szparze podłogi
magiczny koralik. Dzięki niemu wraz ze swoim nowym kolegą Piotrem, przeżywa wiele ciekawych
i zabawnych przygód. Koralik spełnia życzenia, dlatego jest też obiektem zainteresowania złej
czarownicy, Filomeny. Przedstawienie Teatru Współczesnego w Krakowie przeniosło naszych
uczestników w świat niesamowitych przygód głównych bohaterów, w dodatku mogli poznać
uniwersalne wartości i nauczyć się, że warto pomagać innym, a dawanie jest tak samo przyjemne, jak
otrzymywanie.
Kolejnego dnia uczestnicy mieli okazje skorzystać z edukacyjnej wystawy w Muzeum Inżynierii
Miejskiej w Krakowie. Wystawa „To takie proste” charakteryzowała się głownie tym, że uczy poprzez
zabawę. Stanowiska interaktywne były dostępne dla wszystkich uczestników, którzy sami wybierali
rodzaj aktywności lub sposób realizacji zadania. Duża część stanowisk wystawy skłaniała
zwiedzających do współpracy, gdyż tylko wspólnymi siłami można było osiągnąć cel w postaci
wykonania zadania.
W środę w naszej szkole pojawił się klaun Dyzia, uczestnicy wzięli udział w warsztatach / zabawach
cyrkowych m.in. żonglerka różnymi przedmiotami, nauka chodzenia na szczudłach, różne ciekawe
rekwizyty, był też czas na zabawy ruchowe, taneczne, konkurencje sportowe, oraz modelowanie
balonów. Następnie wszyscy uczestnicy mieli okazje zamienić się w tajnych agentów i wziąć udział
w przygotowanej przez wychowawców grze, w której cała szkoła zamieniła się w skarbnice zadań, które
nie lada wyzwaniem było odszukać a następnie jak najszybciej wykonać.
W czwartek planowane były sanki i zabawy na śniegu ale niestety pogoda spłatała figla i konieczna
była zmiana planów. Wszyscy uczestnicy wspólnie przyrządzali zapiekanki, których degustacja miała
miejsce podczas śniadania. Znalazł się tez czas, aby wybrać się na spacer nad Bagry, gdzie dzieci miały
okazje pobawić się na dostępnym placu zabaw jak i skorzystać ze ślizgawki.
W piątek uczestnicy wybrali się do kina Cinema City na film animowany "Ralph Demolka w nternecie”.
Gdzie akcja filmu przeniosła wszystkich do stale rozwijającego się świata Internetu. Poza wyjściami
na wycieczki dla uczestników akcji były organizowane zajęcia integracyjne, ruchowe, sportowe,
twórcze, plastyczne, gry logiczne, planszowe.

