Tym wszystkim, którzy nie wybrali się w
góry na narty, mogłaby zagrozić nuda a to zjawisko w czasie ferii jest wprost
niedopuszczalne !!! Wychodząc
naprzeciw tym młodym feriowiczom z
Gminy Dębe Wielkie, Stowarzyszenie
"Szkoła z uśmiechem" we współpracy z

Ogniskiem Artystyczno - Edukacyjnym "Rozwiń
Skrzydła" przy wsparciu finansowym z Gminy
Dębe Wielkie zorganizowała "Feriadę 2012"
trwającą od 16 do 26 stycznia w Szkole
Podstawowej w Dębem Wielkim. Do zajęć i
warsztatów został zaangaŜowany sztab
ludzi, ludzi którym praca z dziećmi jest
najbliŜsza sercu.
W programie zaproponowano m.in. zajęcia taneczne, sportowe, twórcze,
mnemotechniki, angielski na wesoło, gry planszowe oraz warsztaty plastyczne,
ceramiczne, decoupage, orgiami, malarstwo sztalugowe. Na zajęciach tanecznych
pod okiem wesołych instruktorek studia tanecznego, dzieci miały moŜliwość
sprawdzenia się zarówno w tańcu klasycznym jak i współczesnym- hip-hopowym.
Warsztaty zakończyły się niepowtarzalnym pokazem, który dzieci zaprezentowały
na ostatnich zajęciach rodzicom. DuŜą
popularnością równieŜ cieszyły się
zajęcia sportowe, na których nie
zabrakło rywalizacji w tenisa stołowego
czy gier zespołowych. Zajęcia twórcze
oraz mnemotechniki dla niektórych były
nowym odkryciem i interesującym
spojrzeniem na naukę poprzez zabawę.
Podobnie
było
z
zajęciami
z
angielskiego, na których uczestnicy w
ciekawej formie uczyli się nowych
słówek i zwrotów, a takŜe mieli kontakt
z prawdziwymi amerykanami. Nowatorskim pomysłem okazały się gry planszowe,
które wyłoniły nawet grupkę zapaleńców, którym przyświecał cel np. zbudowanie
świątyni Filarów Ziemi, popularnej strategicznej gry planszowej. Oczywiście nie
zabrakło czasu na chwile wytchnienia i natchnienia. W ciszy i spokoju dzieci
malowały na sztalugach, tworzyły ceramiczne dzieła, czy poznawały technikę
decoupage. Powstała niepowtarzalna galeria, którą moŜna było podziwiać na
zakończenie.
Organizatorzy
przewidzieli
równieŜ
dodatkowe atrakcje - koncert muzyczny
z konkursem "muzyka z bajek",
spotkanie z aktorką filmowo-teatralną,
malowanie
twarzy,
stowrzenie
"Panoramy Miasta" wyjazd na basen,
zabawę w podchody na świeŜym
powietrzu czy zadania specjalne np.
dobrego uczynku - nakarmienie ptaków

czy bardziej medialnego - przeprowadzenie wywiadu z Wójtem Gminy Dębe
Wielkie. Uwieńczeniem Feriady była wspólna zabawa integracyjna przeprowadzona
przez sympatycznego wodzireja. Zabawę poprzedzała wizyta uczestników w spa,
która okazała się strzałem w 10. Na zakończenie dzieci w obecności Wójta Gminy
Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego otrzymały od Prezesa Stowarzyszenia
"Szkołą z uśmiechem" pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa w Feriadzie. Ku radości
wszystkich w ostatniej godzinie imprezy, na
salę wjechały ogromne pizze, które zostały
spałaszowane z wielkim apetytem.
Podsumowując Fieriadę 2012 z pewnością
moŜemy stwierdzić, Ŝe był to bardzo
atrakcyjny, aktywny i twórczy wypoczynek,
z którym związane będą same miłe
wspomnienia J
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmów na

