,,My się zimy nie boimy i dlatego świetnie się bawimy” –
Feriada 2016

Zgodnie z coroczną tradycją w czasie ferii zimowych

Ośrodek

Upowszechniania Kultury w Wysokiej zorganizował cykl zajęć dla dzieci z
gminy Wysoka. Zajęcia odbywały się w dniach od 18 do 29 stycznia.
Pierwszy tydzień ferii upłynął nam na tzw. wiejskich zajęciach
objazdowych, które w porównaniu z rokiem ubiegłym cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem i zaangażowaniem, dlatego też serdecznie dziękujemy
mieszkańcom Czajcza, Tłukom, Bądecza oraz miejscowości Stare za
umożliwienie przeprowadzenia zajęć.
Łącząc przyjemne z pożytecznym staraliśmy się dobrze bawić, a
jednocześnie zrobić coś fajnego. Z naszego doświadczenia wiemy, że
ulubionymi zajęciami dzieci w czasie ferii są zabawy na śniegu. Dlatego też w
przygotowanym programie miały miejsce liczne konkursy o tematyce zimowej.
I tak uczestnicy drużynowo zmagali się w przeróżnych zabawach typu: rzut
śnieżką do celu, bieg ze śniegową kulą na głowie, spacer pingwina oraz skok
Małysza. Największą atrakcją dla dzieci był kolorowy tunel, który posłużył nam
w zabawie ,,zimowa zawierucha”. Z kolei dużo śmiechu wywołała zabawa typu
,,ulep bałwana”, która polegała na wspólnym przebraniu jednego uczestnika w
bałwana, mając do dyspozycji stare gazety, papier toaletowy oraz kawałek
taśmy.
Drugi tydzień ferii zimowych to już zajęcia, które przeprowadzono w
Bibliotece Publicznej w Wysokiej. Tutaj również na uczestników czekało wiele
atrakcji. Pośród proponowanych zajęć każdy znalazł coś dla siebie. Otóż odbyły
się zajęcia plastyczno-manualne, w trakcie których mali artyści wykonali
przepiękne zimowe pejzaże, zwierzątka z plasteliny czy też niepowtarzalne
arcydzieła z origami.

Emocji i doskonałej zabawy dostarczył wszystkim uczestnikom turniej
przeróżnych gier planszowych, które zarówno mogą być ciekawe, ale też uczą
radzenia sobie z silnymi uczuciami, takimi jak radość z wygranej i smutek z
przegranej. Oczywiście podczas spotkań nie mogło zabraknąć zabaw ruchowych
przy muzyce, wyświetlania bajek oraz malowania twarzy.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywne uczestnictwo w naszych
zajęciach i za każdy uśmiech, którym nas obdarzono.
Do zobaczenia za rok.

