
"LATO W MIEŚCIE 2013" 

01.07.2013r. 
 

 

Dnia 1 lipca w OOK rozpoczęły się półkolonie dla dzieci pn. "Lato w mieście" 2013". Pierwszego dnia mali 

uczestnicy zajęć rekreacyjno-artystycznych zapoznali się z zasadami i programem. Wspólnie namalowali 

duży, wakacyjny transparent. Następnie instruktorzy zaprosili dzieci do udziału w zabawach integracyjnych. 

02.07.2013r. 
 

Dnia 02 lipca dzieci podzieliły się na cztery grupy. Każda z nich miała za zadanie samodzielnie wybrać 
własną nazwę, zaprojektować logo, ułożyć piosenkę- hymn oraz przygotować zawołanie. 

03.07.2013r. 

 

W dniu 3 lipca br. dzieci odwiedził młodszy aspirant Grzegorz Rusak, dzielnicowy Miasta i Gminy Opatów. Poinformował i 
przypomniał o zasadach bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Każda z grup zaprezentowała gościowi swoje logo, 
okrzyk oraz drużynową piosenkę. Następnie dzieci miały za zadanie wykonać plakat o tematyce związanej z profilaktyką 

uzależnień. Wspólna zabawa przeplatana była nauką piosenek. 

04.07.2013r. 
 

Uczestnicy zajęć świetlicowych rozpoczęli dzień od dokończenia rozpoczętych indywidualnych prac 
plastycznych. Tego dnia dzieciom złożyły wizytę Panie: Elzbieta Chodorek i Barbara Kłosińska z Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obie Panie były pod wrażeniem występów naszych 
milusińskich. Na koniec spotkania przygotowały niespodziankę w postaci słodkości. Poszczególne grupy 

wykonały dowolną techniką pracę pt. "Wakacje". Nie zabrakło wspólnych śpiewów, gier i zabaw. W tym 
momencie w akcji "Lato w mieście 2013" uczestniczy pięćdziesiąt dzieci. 

08.07.2013r. 

 

Dziś świetlica została przyozdobiona pięknymi, kolorowymi motylami, namalowanymi przez naszych podopiecznych. Dzieci 
śpiewały oraz uczyły się tekstu kolejnej piosenki. Nie zabrakło wspólnych zabaw, min. "Chusteczki hafowanej" czy "Tańczymy 

labada". 

09.07.2013r. 

 

Dzieci w grupach przygotowywały zadania dla pozostałych uczestników półkolonii, min. zagadki, przysłowia itp. Dzieci 
indywidualnie prezentowały swoje umiejętności, np. ciekawe opowiadanie, śpiewanie piosenek, recytacja wiersza, kręcenie 

hula-hop i inne. Nie zabrakło wspólnego śpiewania i zabaw z wykupieniem fantów. 

10.07.2013r. 

 

Wyjątkową atrakcją półkolonii była dzisiejsza wycieczka do Krzemionek Opatowskich. Dzieci bardzo dzielnie pokonały trasę 
liczącą 500 metrów długości, która w najgłębszym miejscu osiągała 11 metrów. Mali turyści obejrzeli świetnie zachowane 

wyrobiska pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego. Podziemna trasa turystyczna w Krzemionkach jest jedynym tego typu 
obiektem na świecie otwartym dla szerszej publiczności. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeli zrekonstruowaną osadę z 

epoki kamienia i brązu. 

11.07.2013r. 

 

W ramach zajęć plastycznych dzieci przygotowały elementy kostiumów na zakończenie półkolonii. Prócz tego odbyło się 
wspólne śpiewanie piosenek, prezentacja przygotowanych przez grupy kolejnych przysłów i zagadek, gry i zabawy 

integracyjne. Ustalono także przebieg jutrzejszego zakończenia turnusu. 

12.07.2013r. 

 

Dnia 12.07.13r. odbyło się uroczyste zakończenie pierwszego turnusu pn. "LATO W MIEŚCIE 2013". W kawiarni "GWAREK" 
Opatowskiego Ośrodka Kultury zebrali się: rodzice, opiekunowie oraz dzieci, które uczęszczały na codzienne zajęcia 



rekreacyjno-artystyczne w OOK. Nasi milusińscy przedstawili się gościom w poszczególnych grupach i opowiedzieli czym 
zajmowali się w czasie półkolonii. Każdy z zespołów zaprezentował swoje logo, zawołanie, ułożone przez siebie wiersze i 
własnoręcznie wykonane prace plastyczne. Rodzice nie mogli nadziwić się pomysłowości dzieci, które same poprowadziły 

swoją "małą uroczystość". Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy wręczone przez Panią Monikę Kościołek sekretarza Urzędu 
Miasta i Gminy Opatów, Panią Elżbietę Chodorek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie i Panią Barbarę 

Kłosińską kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Opatów. Na zakończenie spotkania dzieci 
zaprosiły swoich gości do wspólnej zabawy. Na twarzach wszystkich zgromadzonych malowała się radość i wzruszenie. 

 


