Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej
Ferie to czas niecierpliwie wyczekiwany przez dzieci i młodzież. Wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej w
Kowalewie Pomorskim, również nie mogli doczekać się atrakcji, które czekały na nich podczas ferii.

Zajęcia zorganizowane zostały z podziałem na dwie grupy wiekowe: młodszą w dniach 12-16.02.br. oraz starszą w
dniach 19-23.02.br.
Grupa młodsza swoje ferie rozpoczęła zajęciami z kowalewskimi seniorami. Podczas tego spotkania nie zabrakło
wspólnych zabaw: muzycznych zagadek w stylu „tak to leciało" oraz obrazkowych zgadywanek, „słownych
kalamburów", a także zabawa „wybuchowe urodziny" zaczerpnięte z znanego teleturnieju telewizyjnego. Dzieci pod
czujnym okiem wychowawców przygotowały dla wszystkich pyszny obiad, który smakował i „małym i „dużym".
Główną atrakcją był wyjazd do Teatru „Baj Pomorski" do Torunia na przedstawienie pt. „A morze nie...", poruszający
tematykę przyjaźni. W środowy poranek do świetlicy zawitała pani Wiesława, która wraz z maluchami zgłębiała tajniki
produkcji i wytwarzania mydełek. Dzieci mogły stworzyć i podarować najbliższym własnoręcznie zaprojektowane i
wykonane zapachowe mydełka. W grafiku nie zabrakło miejsca na salę gimnastyczną, na której chusta klanza i
zabawy ruchowe, okazały się świetną atrakcją. Kontynuacją zagadnienia o przyjaźni były zajęcia profilaktyczne
dotyczące przyjaźni. Ostatniego dnia ferii w grupie młodszej odbyła się projekcja bajki pt. „Kapitan Majtas", a po
krótkim spacerze wychowankowie mogli zmierzyć się z szeregiem pytań w świetlicowym teleturnieju „1 z 10". Tak
aktywnie minął pierwszy tydzień ferii w grupie młodszej.
Grupa starsza podobnie jak ich młodsi koledzy rozpoczęła przygodę z feriami razem z seniorami. Tym razem wspólnie
zagraliśmy w „państwa miasta", zmagania przyniosły wiele emocji. Przypomnieliśmy sobie początki świetlicy
oglądając film
z dziesięciolecia istnienia placówki. Wiele radości przyniosła zabawa „w plotkę" - powtarzanie historii usłyszanej od
poprzednika - przysporzyła uczestników o ból brzucha od śmiechu. Seniorzy i młodzież zasiadła do wspólnego posiłku,
a po nim przyszedł czas na zabawę w „familiadę". Cztery drużyny walczyły o miano najlepszej, próbując trafić w
najbardziej punktowaną odpowiedź. Wyjazd do „Pokoju Kłódek Escape Room" w Toruniu był wielką wyczekiwaną
atrakcją. Pobyt w tym miejscu wymagał od młodzieży, spostrzegawczości i zmuszał do myślenia. Każda drużyna
zmagała się z upływającym czasem oraz mnóstwem kodów i kłódek, które doprowadzić miały do odnalezienia klucza i
wyjścia z pokoju. W środowy poranek podobnie jak dzieci z grupy młodszej, „starszaki" wytwarzały własne mydełka.
Po zajęciach przyszedł czas na relaks i projekcję filmu. W czwartek młodzież na sali gimnastycznej, rywalizowała o
miano lepszej i bardziej zgranej drużyny na boisku, grając w siatkówkę. Po południu w ramach zajęć profilaktycznych,
wychowankowie poruszali zagadnienia dotyczące uzależnienia. Ostatni dzień ferii to chwila refleksji nad grobem pani
Krystyny Karpińskiej - wieloletniej wolontariuszki oraz krótki spacer. W dobie komputerów i Internetu coraz rzadziej
czytamy prasę, dlatego w ramach zadania, młodzież odszukać miała w zakupionej przez siebie gazecie artykuł, który
ich zainteresował. Grupa starsza podobnie jak młodsza bawiła się w zabawę „wybuchowe urodziny" oraz walczyła o
tytuł mistrza w świetlicowym teleturnieju „1 z 10". Czas na zabawie upływa bardzo szybko, ferie minęły lecz
wspomnienia pozostały.
Pragniemy podziękować Panu Burmistrzowi za wsparcie i współpracę, Panu Bogdanowi Oskwarek Dyrektorowi
Zespołu Szkół za udostępnienie sali gimnastycznej oraz kowalewskim seniorom za wspólną zabawę.
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