,,Śnieżna Feriada 2015”
Pierwszy tydzień ferii zimowych w Ośrodku Upowszechniania
Kultury obfitował w wiele atrakcji. Tradycyjnie co roku o tej samej
porze pracownicy biblioteki wyruszyli na wioski ze specjalnym
programem o tematyce zimowej. W tym roku ,,Śnieżną Feriadę”
postanowiliśmy

rozpocząć piosenką

,,Wszyscy są, witam was”.

Następnie po wysłuchaniu utworu przeszliśmy do zimowej rozgrzewki
podczas, której nie tylko rozgrzaliśmy nasze głowy, ramiona i
bioderka, ale także ,,zamieniliśmy” się w bałwanki, gwiazdy, choinki
oraz renifery.
Następnie po krótkim wprowadzeniu uczestnicy zajęć zostali
podzieleni na dwie drużyny, które rywalizowały między sobą w
przeróżnych konkurencjach. I tak zimowymi konkursami były: wyścig
na sankach oraz na nartach, hokej na lodzie a także dla odmiany
zimowa krzyżówka z hasłem ,,ferie zimowe”.
Dużym zaskoczeniem dla dzieci były dwie konkurencje, a mianowicie
zabawa,, kto dokładniej popchnie sanie do celu” oraz rzut śnieżką do
celu. W pierwszym przypadku uczestnicy zastanawiali się w jaki
sposób mają daną konkurencję wykonać skoro nie ma śniegu, ale i na
to organizatorzy mieli lekarstwo, a mianowicie tor wykonany z
kawałków foli. Z kolei w konkurencji ,,rzut śnieżką do celu” ogromnym
zdziwieniem była nowa tarcza strzelecka, którą to w tym roku była
chusta animacyjna.
Wiele śmiechu wywołała zabawa ,,załóż czapkę”, czyli nasza zimowa
ciuciubabka polegająca na przyczepieniu czapki mikołajowi.
Zajęcia zakończyliśmy bajką pt,,Zapasy na zimę”, którą to dzieci
obejrzały na dużym ekranie.

Warto także dodać, iż w drugim tygodniu ferii zimowych
organizatorzy

przygotowali

dodatkową

niespodziankę

dla

najmłodszych mieszkańców gminy Wysoka. Otóż dnia 23 lutego o
godzinie 10 na sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Wysoka odbyło się
przedstawienie teatralne pt ,,Podwodny świat” w wykonaniu aktorów
teatru Duet z Krakowa.
Głównym celem spektaklu było pokazanie dzieciom jak wygląda
życie pod wodą, czym różni się ono od środowiska, które znają na co
dzień oraz jakie zwierzęta zamieszkują morza i oceany.
Przedstawienie cieszyło się dość dużym zainteresowaniem. Dzieci
bardzo chętnie brały udział w spektaklu, bowiem ochoczo służyły
pomocą bohaterom bajki np. pomagały ośmiornicy założyć rękawiczki
a ponadto uczyły się tańczyć i oczywiście pływać.
Wszystkim dzieciom, które uczestniczyły w ,,Śnieżnej Feriadzie”
serdecznie dziękujemy za udział i wspaniałą zabawę. Do zobaczenia za
rok!

