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Bez osłonek
Wakacje w MDK

Park Edukacji Globalnej

Prace dzieci

Gazetkę przygotowali uczestnicy akcji "Lato w Korczaku"
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
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"Lato w Korczaku"
Akcja "Lato w Korczaku" trwała w tym roku trzy tygodnie. Uczestnicy
zajęć byli podzieleni na dwie grupy. W poniedziałki i piątki zajęcia
odbywały się w Młodzieżowym Domu Kultury w pozostałe dni dzieci
udawały się na wycieczki.
Zajęcia stacjonarne zawsze rozpoczynały się półtoragodzinnym blokiem
sportowym, uczestnicy mieli do dyspozycji boisko wielofunkcyjne lub salę
gimnastyczną w zależności od warunków atmosferycznych. Dzieci
rozgrywały mecze piłki nożnej, bawiły się w zabawy ruchowe. Do
dyspozycji uczestnicy mieli różne rodzaje piłek i piłeczek, paletki do
badmintona, hula-hop, skakanki, zestaw do mini hokeja i tenisa
stołowego. Najaktywniejsi uczestnicy zdobywali nagrody ufundowane
przez Straż Miejską.
Po zajęciach sportowych odbywały się zajęcia językowe, plastyczne,
taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne, komputerowe, origami
i fotograficzne.
Tematyka wycieczek i wyjść była bardzo różnorodna. Oprócz relaksu
dzieci miały zapewnioną możliwość zdobycia ciekawych informacji
na różne tematy.
Dzieci poznały pracę strażaków i specjalistyczny sprzęt, którym posługują
się w czasie swojej trudnej służby. Wzięły udział w warsztatach i pokazie
sprzętu latającego i pojazdów zabezpie-czających loty, weszły na pokład
samolotów w Bazie Lotnictwa Transportowego w Balicach, obejrzały izbę
pamięci.
W ramach cyklu „Bezpieczne wakacje” odbyły się zajęcia edukacyjne
z wykorzystaniem scenariuszy z akcji „Bezpieczne wakacje” oraz zajęcia
prowadzone przez przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej
Policji - Wakacyjna Karta Bezpieczeństwa – „Bo wakacje wyczekane, czy
deszczowe czy słoneczne mogą być też.. niebezpieczne”.

Została przeprowadzona prelekcja na temat bezpiecznego zachowania

i kształtowania nawyków związanych z bezpieczeństwem podczas wakacji
połączona z tematycznymi konkursami.
Dzieci odwiedziły Ogród Doświadczeń Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie, gdzie wzięły udział w warsztatach "W poszukiwaniu
zaginionej szkatułki". Zwiedziły Centrum Szkła i Ceramiki i obejrzały pokaz
ręcznego formowania szkła oraz malowały na szkle. Atrakcją było
zwiedzanie ogrodu zoologicznego z przewodnikiem oraz wyjazd
do Ośrodka Agroturystycznego w Czasławiu, w którym czekała przejażdżka
na końskim grzbiecie, wiejskie zoo, zajęcia plastyczne: warsztaty z kamieni
i warsztaty kulinarne z poczęstunkiem.
Kolejną atrakcją był Rejs na Krańce Świata do Parku Edukacji Globalnej
na ulicy Tynieckiej. W czasie rejsu statkiem Nimfa dzieci dowiedziały się
wielu ciekawych rzeczy o żeglowaniu i mijanych po drodze miejscach,
a w wioskach świata wzięły udział w warsztatach "Wśród Indian Ameryki
Północnej". W Multikinie czekał na dzieci pokaz filmowy i warsztaty.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Akcji Lato.

Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach

