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Nowe, wielotematowe zajęcia w Promyku
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Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 1 ,,Promyk” od września rozpoczął
nowe, wielotematyczne zajęcia. Korzystając ze wspaniałej jesiennej aury dzieci
brały udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych, które odbywały się na
placu zabaw, boisku Orlik czy siłowni pod chmurką, która znajduje się na terenie
Brzezin Ślaskich. We wrześniu obchodzony był Dzień Sprzątania Świata,
podczas którego uczestnicy oczyszczali tereny zielone ze śmieci. Do klubowych
zajęć tematycznych został dodany nowy blok dotyczący zajęć kulinarnych,
podczas których mali kucharze uczą się przygotowywać proste dania takie jak
jajecznica, placki ziemniaczane. W związku ze Światowym Dniem Urody w
placówce zostały zorganizowane warsztaty kosmetyczne, na których dzieci
Zajęcia Promyk
wykonały peeling oraz dowiedziały się o właściwościach pielęgnacyjnych
wykonanego produktu. Pod koniec września wychowankowie brali udział w wyjeździe do Katowic na zorganizowaną
wystawę pt. ,,Przytul Polskę”, która dotyczyła patriotyzmu, postaw obywatelskich, poznania polskich tradycji kulinarnych,
wytworów narodowej muzyki i sztuki.
W październiku w klubie został zorganizowany Dzień Pluszaka, na który wychowankowie przynieśli swoją ulubioną
maskotkę oraz Dzień Zwierząt, podczas którego dzieci przyprowadziły swojego domowego pupila. Podczas zajęć każdy
opowiedział o swoim zwierzątku, o jego potrzebach oraz w jaki sposób się o niego dba. Dla osłody życia w placówce
zostały przeprowadzone warsztaty tworzenia lizaków czekoladowych. Dzieci samodzielnie stworzyły kształt lizaka oraz
kolorowo przyozdobiły cukiernicze dzieło. W ramach bloku tematycznego ,,Doradztwo zawodowe” grupa młodzieży brała
udział w wyjściu do Zakładu Fryzjerskiego dla Psów ,,Tofik” w celu zapoznania się z zawodem groomera. Grupa dzieci
młodszych wybrała się na wycieczkę na Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich, gdzie dzieci poznały historię
usypania Kopca, weszły na jego szczyt celem podziwiania piekarskiej panoramy oraz brały udział w zabawach na
świeżym powietrzu. Podczas zajęć plastycznych zostały wykonane m.in.: lampiony jesienne do użycia których potrzebne
były plastikowe kubki, marker oraz farby plakatowe, stroik z muchomorków, słoneczniki oraz jesienny obraz malowany
pastelami.
Pod koniec października w klubie zostały przeprowadzone warsztaty z rękodzieła, podczas których dzieci samodzielnie
wykonały urodzinową piniatę oraz miałam miejsce zabawa ,,Dyniówka”, na której wychowankowie dzięki wesołej i
wspólnej zabawie animacyjnej obchodzili Halloween.
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