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Rozpoczęły się  ferie zimowe, czyli czas wymarzonego przez wszystkie dzieci  odpoczynku.
Dziecko w ferie powinno trochę się ponudzić. Tak twierdzi przynajmniej niejeden psycholog, ale
nuda musi być dawkowana tak, by pozwalała odpoczywać. Właśnie dlatego czyste lenistwo
dziecka proponujemy urozmaicać różnymi aktywnościami. Zgodnie z takim twierdzeniem, już po
raz kolejny, Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich zagospodarowała wolny czas
podczas tegorocznych ferii zimowych swoim młodym czytelnikom i sympatykom. Dzięki
współpracy ze Szkołą Podstawową w Łękach Szlacheckich i Szkołą Podstawową w Trzepnicy,
w udostępnionych salach, w pierwszym  tygodniu ferii uczestnicy zajęć  w aktywny sposób
rozwijali swoje umiejętności, mocne strony i talenty, poznali ciekawych ludzi, spotkali znajomych
i świetnie się bawili.  Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w dniach  13-15 lutego 2019r. 
uczestniczyły w różnorodnych i atrakcyjnych zabawach integracyjnych, edukacyjnych i
zajęciach plastycznych. Nie zabrakło akcentów sportowych - odbyły się różne gry i zabawy
ruchowe. Dzieci  chętnie brały udział w proponowanych formach spędzania wolnego czasu.
Bawiły się wspólnie w miłej atmosferze pod czujnym okiem animatorów. A propozycje były
różnorodne. „Zabawa w dyrygenta”, gdzie dzieci siedzą w kręgu. Jedno z nich wychodzi z
pomieszczenia, a pozostałe wybierają „dyrygenta”, którego gesty należy naśladować. Dziecko,
które było na zewnątrz musi zgadnąć, kto jest „dyrygentem”. Kolejna propozycja to „Atomy”.
Uczestnicy zabawy się wolnymi atomami, poruszają się swobodnie po sali w wyznaczonym
obszarze. Prowadzący podaje liczbę np. 3 i uczestnicy jak najszybciej łączą się w trzyosobowe
grupy. „Gorący ziemniak” to kolejna gra, w której liczy się refleks, pomysłowość, logiczne
myślenie, kreatywne i zaskakujące skojarzenia oraz poczucie humoru. Ziemniak parzy w ręce,
więc na odpowiedź jest zaledwie kilka chwil. Im szybciej ona padnie, tym lepiej, ale uwaga:
przerzucany między graczami ziemniak może wrócić. Myśl – kojarz – rzucaj. Czas start!
Proste? Niby tak, ale pod presją czasu i w sytuacji, gdy zegar tyka, a ziemniak po raz kolejny
przeskakuje z rąk do rąk, podanie odpowiedzi, która jeszcze nie padła, stanowi nie lada
wyzwanie. I wreszcie zabawa „Warzywniak”. Dzieci kładą się na brzuchach, tworząc koło. Łapią
się za ręce z sąsiadami. Wyznaczona osoba stara się, ciągnąc wybrane dziecko za nogi,
odłączyć je od grupy. Zadaniem dzieci stojących  jest pozyskiwanie kolejnych pomocników, a
zadaniem leżących uczestników zabawy jest utrzymanie uchwytu i niedopuszczenie do
wyciągania za nogi kolejnych dzieci. Jeśli  uchwyt zostanie rozerwany, dziecko staje się
pomocnikiem, a grupa leżących dzieci szybko naprawia „rozerwanie”. Wspomniane gry i
zabawy i wiele, wiele innych towarzyszyły dzieciom przez dwa dni zajęć. Odbyły się  także
warsztaty plastyczno – ekologiczne pt: ,,Malowanie toreb ekologicznych’’. Dzieci otrzymały
bawełniane, trwałe torby, na których flamastrem naniosły swoje graficzne pomysły, ulubione
wzory lub kolorowe fantazje. Ozdobiły je różnorodnymi aplikacjami  i  w ten sposób wykonały
praktyczną eko-torbę wielokrotnego użytku.
W trzecim dniu uczestnicy zmagali się z balonami i ich modelowaniem. Każdy uczestnik
warsztatów samodzielnie stworzył swoje pierwsze balonowe dzieło- bransoletkę, pieska, szablę
i kolorowego kwiatka. Dzieci chętnie angażowały się w twórczą pracę całej grupy,
współpracowały ze sobą, przez co nawiązały przyjazne relacje. 
Wszystko co dobre szybko się kończy. Jednak najważniejsze są miłe wspomnienia, a tych  z
pewnością uczestnikom ferii zimowych  z Biblioteką nie brakowało. Miło nam było obserwować
zadowolone i uśmiechnięte twarze uczestników zajęć, które dla  organizujących i prowadzących
zajęcia są  najlepszym podziękowaniem. Cieszymy się, że młodzi ludzie zechcieli spędzić swój
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wolny czas nie tylko przed komputerem i telewizorem.       Dziękujemy rodzicom i dzieciom za
niezapomniane chwile, za okazję do doskonałej zabawy i zastrzyk energii do dalszej pracy.
Ferie zimowe dobiegają już końca, ale biblioteki w naszej gminie nadal są otwarte i czekają na
tych, którzy chcą się z nimi zaprzyjaźnić.

  

Zdjęcia z zajęć
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http://www.splekiszlach.szkolnastrona.pl/a,1209,ferie-zimowe-z-biblioteka

