Wakacje 2015

Wakacje w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Wakacje 2015 obfitowały w dużą ilość różnorodnych atrakcji dla dzieci, które odbywały się nie
tylko w Gminno Parowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, ale również w świetlicach z
terenu Gminy Nowosolna.

Opiekunowie oraz podopieczni świetlic realizowali program „My dzieci z całego świata”. Zajęcia
miały wymiar edukacyjny, a ich zadaniem była jednocześnie integracja dzieci i młodych ludzi ze
wszystkich świetlic. Podopieczni spotykali się w różnych świetlicach poznając Polskę,
Hiszpanię, Kanadę, Brazylię, Indie, Australię i Afrykę oraz symbole narodowe krajów, położenia
geograficzne i atrakcji turystycznych krajów i kontynentów. Udział w zajęciach pozwalał na
zapoznanie się ze zwyczajami ludowymi, tradycyjnymi strojami, wybranymi dzieła sztuki i
osiągnięciami kulturowymi, pieśniami, tańcami i potrawami. Program o wymiarze
międzynarodowym zakończyła olimpiada zorganizowana w świetlicy w Starych Skoszewach.
Poza specjalnym wakacyjnym programem w świetlicach odbywały się zajęcia, a wśród nich
m.in. zajęcia plastyczne, kulinarne, warsztaty decoupage, gry i zabawy edukacyjne i wiele
innych.

Lipiec w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie był miesiącem, w którym
dzieci mogły wziąć udział w specjalnym programie wyjść wakacyjnych. Młodzież odwiedziła
hotel dla zwierząt i gościła w Fundacji Niechciane – Zapomniane. Następnie dzieci wraz z
rodzicami miały okazję wzięcia udziału w wycieczce do pasieki w Lipce, w programie której
znalazł się spacer ścieżką edukacyjną, miodobranie oraz ognisko w chacie dymnej. Kolejne
wyjścia wakacyjne obejmowały zwiedzanie Pałacu Poznańskich oraz warsztaty w Galerii
Mistrzów Polskich, zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Łodzi oraz warsztaty w skansenie
połączone z ogniskiem odbywającym się w GPCKiE w Plichtowie, warsztaty ceramiczne w
pracowni „INDYGO” w Łodzi oraz zwiedzanie Muzeum Kinematografii, Parku Źródliska i
Palmiarni.

Cykl wyjść wakacyjnych oraz pierwszą połowę wakacji zakończyło Święto Pszczoły, które
odbyło się 1 sierpnia 2015r. na terenie Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w
Plichtowie. Była to impreza plenerowa dla dzieci i rodziców, w programie której znalazło się
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m.in.: przedstawienie pt. „Hrabia Gustaw i mądrość Klementyny”, konkursy i zabawy
edukacyjne na temat pszczół przygotowane przez PKWŁ, degustacja miodów, miodobranie
oraz wytapianie świec z wosku, balonowe zoo, wielkie bańki mydlane, zjeżdżalnie dla dzieci,
warsztaty decoupage oraz warsztaty plastyczne, malowanie buziek oraz ognisko.

W lipcu i sierpniu w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie odbywały się
zajęcia dla dzieci i dorosłych, a wśród nich: warsztaty kulinarne, gry i zabawy ruchowe, j.
hiszpański, zajęcia plenerowe, gimnastyka rehabilitacyjna, joga, warsztaty malarskie i
decoupage, rękodzieło i warsztaty plastyczne – rzeźby z masy solnej i papiermarche.

W sierpniu odbyły się 2 wyjazdy wakacyjne: dla młodzieży w terminie 8-15 sierpnia 2015r. do
Resortu Piaseczno oraz dla dzieci w terminie 17-24 sierpnia 2015r. do Ustronia Morskiego.
Dzieci i młodzi ludzie z terenu Gminy Nowosolna otrzymali dofinansowanie do wyjazdów z
Urzędu Gminy Nowosolna.

galeria zdjęć z wyjść wakacyjnych

Święto Pszczoły w GPCKiE w Plichtowie
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