MAGICZNE FERIE Z MGOK-iem
Jak co roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży
spędzających ferie ciekawe i różnorodne zajęcia i atrakcje. Każdy mógł znaleźć coś
odpowiedniego dla siebie, by rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Ferie
rozpoczęliśmy spektaklem teatralnym „PINOKIO” w wykonaniu krakowskiego teatru
Krak-Art, tuż po nim odbyły się bardzo lubiane przez dzieci zajęcia Zumby. Kolejną
propozycją były warsztaty rzeźbiarskie podczas których powstały niepowtarzalne
dzieła wykonane przez małych artystów: drewniane figurki, krzyżyki, płaskorzeźby.
Codziennie przez całe ferie odbywały się zajęcia w ramach Feryjnej Szkółki
Gitarowej. Młodzi gitarzyści w 2 grupach zgłębiali tajniki i zasady gry na gitarze.
Niesłabnącą popularnością cieszyły się nasze warsztaty Przytulanka- wypychanka
podczas których dzieci wykonywały własną zabawkę. Każda była indywidualną
wizją warsztatowiczów, nie było 2 takich samych przytulanek. Dzieci ze skupieniem
dobierały kolory i dodatki a efektem były oryginalne, niespotykane zabawki: anioły,
renifery i mistrz Yoda z filmu Star Wars. Podczas ferii działała również Zimowa
Akademia Szachowa. Amatorzy tego sportu poznawali zasady gry w szachy i
rozgrywali partie meczowe.
Wielką atrakcją był Pokaz Magii i Iluzji w wykonaniu Magicznego Pana. Dzieci i
rodzice z zainteresowaniem i niedowierzaniem śledzili sztuczki ze znikającymi
przedmiotami, lewitującym stolikiem, i wyskakującym z kapelusza królikiem.
Amatorzy tańca szkolili swoje umiejętności i tworzyli nowe choreografie, a na hali
dzieci rozgrywały zacięte pojedynki piłkarskie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty KLOCKOWE L- MASZYNY polegające na budowaniu z klocków Lego
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mobilnych robotów. Zajęcia odbywały się w 3 grupach i wzięło w nich udział ponad
80 dzieci. Interesujące były również warsztaty komiksu i karykatury podczas
których prowadzący zajęcia Szymon uczył podstaw rysunku, stosowania proporcji,
rysowania przedmiotów z kształtów, itp. Powstały rysunki i ilustracje robotów i
postaci. Dzieci poznały także zasady rysowania komiksów i tworzenia filmów
animowanych. Podczas ferii egzamin półroczny zdawali również młodzi muzycy ze
Społecznego Ogniska Muzycznego. Ferie zakończyliśmy Karnawałowym Balem
Przebierańców. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę dyrekcji Publicznego
Gimnazjum w Skaryszewie dzięki której udało nam się zrealizować wiele
różnorodnych propozycji w różnych miejscach szkoły.
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