BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach
Śląskich
Promyk
2019-05-08
W Klubie Integracyjnym dla Dzieci i Młodzieży nr 1 ,,Promyk” w ostatnim czasie
wydarzyło się mnóstwo ciekawych zajęć. W marcu dzieci z ,,Promyka” brały
udział w zajęciach informatycznych, które odbyły się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. T. Heneczka w Piekarach Śląskich.
Dzieci w praktyczny sposób brały udział w zajęciach, odkrywając techniki
kodowania, zapoznając się z technologią 3D oraz z wielką ciekawością wzięły
udział w wirtualnym spacerze z okularami VR. Oprócz zajęć informatycznych
zdjecie 1
dzieci brały udział również w zajęciach plastycznych. Zapoznały się z turecką
techniką malowania po wodzie – ERBU. W Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 5 wychowankowie brali udział w
zajęciach z rękodzieła, podczas których zostały wykonane przepiękne ozdoby wielkanocne. Metodą recyklingu dzieci
wykonały swoje ulubione zwierzątko. W okresie przedświątecznym dzieci z Klubu obejrzały w Muzeum Górnośląskim w
Bytomiu wystawę pt. „Kroszonki” - magia techniki wykonania.
Na terenie placówki zorganizowano następujące zajęcia:
- warsztaty kosmetyczne - „Kulki musujące”, podczas których dzieci własnoręcznie wykonały kulki musujące do kąpieli
używając specjalnie przeznaczonych produktów pochodzenia biologicznego;
- wyjście do Cinema City Agora Bytom na seans filmowy pt. ,,Dumbo”;
- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, podczas których dzieci odwiedziły zakład fotograficzny, aby zapoznać się z
zawodem fotografa i jego warsztatem pracy;
- wyjazd na Jarmark Wielkanocny w Katowicach, w którym dzieci brały udział w atrakcjach organizowanych na
katowickim rynku między innymi przejażdżką zabytkową kolejką.
W związku z 15 – leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej chętne dzieci z Klubu Integracyjnego nr 1 ,,Promyk”
brały udział w konkursie zorganizowanym przez Dzielnicowy Dom Kultury w Brzezinach Śląskich. Pragniemy się
pochwalić, że jedna z naszych uczestniczek została laureatem w w/w konkursie.
Poniżej umieszczamy fotorelację z przełomu marca i kwietnia.
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