FERIADA 2017

Tegoroczna „Feriada 2017” miała już swoją 6 edycję i tradycyjnie obfitowała w ciekawy
i bogaty program edukacyjno-twórczo-artystyczny. Zajęcia odbyły się w sali multimedialnej
OSP oraz Klubie „Dziupla” w Dębem Wielkim w dwóch blokach wiekowych równocześnie:
dla dzieci 6-8 lat oraz 9-12 lat. W tym roku postawiliśmy na cykliczność i rozwój
poszczególnych zajęć. Ponadto zależało nam by oferta nie pokrywała się z zajęciami
dodatkowymi w szkołach, ale otwierała nowe pomysły i zainteresowania. W tej Feriadzie
poruszaliśmy się wokół pięciu głównych tematów przewodnich:
TEATR – warsztat został poprowadzony na prawdziwej scenie w OSP przez aktorów Teatru
Pianka, tutaj każdy odnalazł się bez problemów, a efekt własnej i wspólnej pracy zaowocował
przepięknym podsumowaniem = jaki były odegrane etiudy, każda w innym klimacie, nastroju
i przesłaniu
FILM ANIMOWANY – inaczej animacja poklatkowa – warsztat przybliżył dzieciom temat
kina, powstawania filmów na przestrzeni lat, ponadto nauczył jak zrobić swój pierwszy film
animowany
ROBOTYKA – otóż dwie przyjemności: budowanie z klocków i praca na komputerze zostały
połączone, tutaj dominowało wielkie skupienie, praca rąk, praca umysłu i ogromna
satysfakcja na zakończenie
ŚWIAT – poznanie nie znanego jest nieodzownym zjawiskiem towarzyszącym dzieciom, tym
bardziej gdy nie tylko o tym słyszą, ale mogą to poczuć, dotknąć, podyskutować, np.
z podróżnikiem, z pasjonatom wielkich przygód, tutaj tylko takich gościliśmy,
ENGLISH IS FUN – obcy język to podstawa i wcale nie musi być nudny, nasi feriadowicze
aktywnie uczestniczyli w zajęciach, która w przyszłości zaowocuje bezcenną umiejętnością
Organizatorem powyższego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem” we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębem Wielkim. Projekt współfinansowany
z budżetu Gminy Dębe Wielkie. Wsparciem wolonatriackim byli nauczyciele i rodzice
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim. POLECAMY kontynuację zajęć
z Feriady w ramach sekcji GOK Dębe Wielkie. Relacja, galeria zdjęć i filmów z Feriady
dostępna
na
stronie:
http://gokdebewielkie.blogspot.com
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