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Podczas wakacji, dzieci uczęszczające do świetlicy Elfy miały, okazję przeżyć wiele
niezapomnianych chwil. Zajęcia prowadzone w świetlicy były bardzo urozmaicone: od zabaw
ruchowych, zajęć plastycznych, artystycznych poprzez różnego rodzaju wyjścia (do
kina, restauracji na kręgle, basen), a kończąc na wyjazdach. Dużo czasu spędzaliśmy na
świeżym powietrzu, bawiąc się na pobliskim skwerku przy Placu Dworcowym. Odbywały się
tam nasze zajęcia sportowe (rozgrywki w siatkówce balonowej, piłki nożnej, strzelanie z łuku do
celu itp.).
Niebywałą atrakcją tegorocznych wakacji było spotkanie z alpakami: Karolem i Perłą, które
gościły w naszej świetlicy aż dwukrotnie. Dzieci miały możliwość dotykania, karmienia,
wyprowadzania ich na spacer. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami łagodzi uczucie niepokoju,
napięcia, powoduje rozluźnienie, a także zwiększa zaufanie. Spotkanie to dostarczyło naszym
podopiecznym bardzo dużo radości.
Środa 21 sierpnia, była niewątpliwie najbardziej wyczekiwanym dniem wakacji.
Wychowankowie wszystkich świetlic ZPWDz uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do
Olsztyna. Pierwszym etapem naszego wyjazdu były zabawy w parku trampolin. Po
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profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora, dzieci korzystały z szeregu atrakcji m. in.
trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Po godzinnej zabawie udaliśmy się
do Zamku Kapituły Warmińskiej, w którym przez pewien czas żył i mieszkał Mikołaj Kopernik.
Planetarium oczarowało nas pokazem gwiaździstego nieba oraz informacjami o Układzie
Słonecznym. W krótkim czasie odbyliśmy wspaniałą podróż po Kosmosie.
W ramach zajęć edukacyjnych z dziedziny zdrowego stylu życia, odbyło się spotkanie dzieci ze
świetlicy Gwarek i Elfy z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w
Ostrołęce. Wychowankowie zadawali pytania np. Jak unikać kleszczy?; Co zrobić, aby nie
zatruć się grzybami?; Jak bezpiecznie spędzać czas wolny i nie ryzykować utratą zdrowia?
Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Ten wspaniały, wakacyjny czas na długo
pozostanie w naszej pamięci. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wakacje…

Zobacz więcej zdjęć w naszej Galerii.
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