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„Zima z jajem czyli od jajka Kolumba do jajka niespodzianki”, czyli ferie w MDK
Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie co roku prowadzi
dla dzieci zajęcia w okresie ferii zimowych
oraz wakacji. Planując tegoroczne „Ferie
w MDK” zadbano, by przygotowywane zajęcia były interesujące, różnorodne i rozbudzające dziecięcą ciekowość. Sięgnięto do
naturalnej potrzeby każdego dziecka, czyli
potrzeby odkrywania i badania świata otaczającego. Motywem przewodnim uczyniono jajko. Uczestnicy badali, kiedy jajko pływa,
jak się ubija pianę, co zrobić by stało się gumowatą kulką. Eksperymentowano z barwnikami, sprawdzano, jak szybko topi się lód,
czy wszystkie dźwięki są takie same. Ćwiczono równowagę, refleks i koordynację.
Do wielu z prowadzonych w czasie ferii zajęć wykorzystano sprzęt zakupiony
z dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, który nasza placówka pozyskała dzięki
projektowi „Pogromcy nudy”. Dzieci, które

spędziły ferie na zajęciach w MDK, były
zadowolone, świetnie się czuły w grupie
rówieśniczej i żadne z nich nie nudziło się.
W proponowanych zajęciach wzięło łącznie
udział 196 dzieci.
Dla młodych miłośniczek rękodzieła
przygotowane zostały osobne warsztaty pod tytułem „Filcowanie na wesoło”.
Uczestnicy projektowali i szyli różnorodne
oryginalne ozdoby z filcu. Nauczyli się je
ozdabiać haftem, koralikami i cekinami. Poznali techniki filcowania wełny czesankowej
„na mokro” i „na sucho”.
Młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach teatralnych „Mistrz i uczeń”. Swoim
programem obejmowały one: zabiegi adaptacyjne, pracę z tekstem, realizację projektów w przestrzeni teatralnej, ćwiczenia
dykcyjne i emisyjne, podstawowe zadania
aktorskie, pracę z partnerem scenicznym,
wykorzystywanie elementów scenografii

I rekwizytu w widowisku teatralnym, wprowadzanie muzyki i światła do spektaklu.
Dla dzieci z grup szkolnych przygotowano
interaktywne spotkania w ramach cyklu „Tradycja z nutą i kolorem”: widowiska muzycznotaneczne „Impresje chopinowskie” oraz spotkania poświęcone tradycjom i legendom
związanym z Irlandią „Zielona Wyspa”.
Ferie w MDK przeznaczone były dla
różnych grup dzieci i młodzieży. Miały wymiar nie tylko profilaktyczny, organizujący
uczniom czas podczas ferii, ale także dydaktyczny i integracyjny. Zawartych zostało
wiele nowych znajomości, odkrywano w sobie pasje twórcze, kształtowano wyobraźnię, uczono się współpracy w grupie.
Joanna Stachowicz
specjalista ds. animacji kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102

„Jestem twórcą kultury!” – ferie zimowe w IKKO
W czasie trwania małopolskiej przerwy
zimowej Integracyjny Klub Kultury Olsza po
raz kolejny zaprosił dzieci z klas I – III szkoły
podstawowej do wspólnego, kreatywnego
spędzania czasu wolnego. Ferie odbyły się
pod hasłem „Jestem twórcą kultury!”.
Zgodnie z hasłem przewodnim odwiedziliśmy cztery krakowskie instytucje
kultury. W Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK mieliśmy okazję obejrzeć pobudzającą wyobraźnię wystawę
„Nonsensowne technologie” i wziąć udział
w warsztacie, w czasie którego zaprojektowaliśmy własne futurystyczne wnętrze. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
MANGGHA powitało nas pokazem parzenia dalekowschodniej herbaty i zachwyciło

pięknem wystawy dekoracyjnych kimon.
W Centrum Edukacji Teatralnej MICET
pozwolono nam zajrzeć za kulisy Teatru
Starego i obudzić w sobie ukryte talenty
aktorskie w czasie warsztatu improwizacji z rekwizytami. Odwiedziliśmy też Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki,
w której wystawa pod tytułem „Naczynia
połączone” zaangażowała wszystkie nasze zmysły – mogliśmy oglądać, słuchać
i dotykać, a niektóre dzieła sztuki nawet
powąchać i… spróbować. Gorzki smak
wyglądającego jak smoła spalonego karmelu złagodziła słodycz skazanego na
destrukcję dzieła „Ciasteczka Kippenbergera”, któremu nikt nie był w stanie się
oprzeć.

W przestrzeni Integracyjnego Klubu
Kultury Olsza uczestnicy wspólnie z prowadzącymi ferie animatorami zbudowali
z kartonów, rolek, taśmy i folii aluminiowej
rakietę, w której wysłali w kosmos zakodowane w rysunkach wiadomości dotyczące
ziemskiej kultury.
Uczestnicy mogli korzystać z wyposażenia klubu i brać udział w zabawach i grach
proponowanych przez prowadzących. Największą popularnością cieszyły się gry w tenisa stołowego, bilarda i piłkarzyki oraz gry
planszowe.
Ada Kossowska-Sułek
realizator Integracyjnego
Klubu Kultury Olsza

Olimpijskie Ferie w mieście
W drugim tygodniu ferii zimowych
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława
Konarskiego przy wsparciu uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów oraz Gimnazjum Ojców Pijarów w roli
animatorów-wolontariuszy zorganizowała Olimpijskie Ferie w Mieście, w których
udział wzięło 30 dzieci. Ferie odbywały
się w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów
przy ul. Mirosława Dzielskiego 1. Dzieci
podzielono na zespoły, które rywalizowały
ze sobą w różnych konkurencjach.
Pierwszy dzień upłynął na zabawach integracyjnych i sportowych. Drugiego odbyła się wycieczka na dwa stadiony sportowe
w Krakowie – Stadion Miejski im. Henryka
Reymana oraz Stadion Cracovii im. Józefa
Piłsudskiego. Trzeci dzień minął uczestnikom pod znakiem obwarzanka. Podczas wizyty w Żywym Muzeum Obwarzanka dzieci

miały możliwość samodzielnego przygotowania i upieczenia obwarzanka. Po obwarzankowej uczcie później tego dnia odbyła
się też gra terenowa o nazwie „Scooby Doo”.
Czwarty dzień rozpoczął się grami i zabawami na sali gimnastycznej, a następnie
po posiłku był kontynuowany w Galerii Figur Stalowych. Ostatni dzień ferii również
pełen był atrakcji. Dzieci oraz animatorzy
uczestniczyli w przygotowanych przez
KreaTech warsztatach z robotyki. Mogli oni
podczas nich samodzielnie skonstruować
robota z klocków i go zaprogramować,
a następnie sterować działaniami robota
humanoidalnego. Okazało się, że warsztaty
te przypadły do gustu zarówno chłopcom,
jak i dziewczynkom. Po ich zakończeniu nastąpiło rozdanie pucharów dla drużyn oraz
nagród indywidualnych dla dzieci w postaci
medali, książek i słodyczy.
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Fundacja pragnie w tym miejscu podziękować wszystkim uczestnikom ferii oraz ich
rodzicom za chęć wzięcia udziału w tym
wydarzeniu, animatorom-wolontariuszom
(uczniom Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów oraz Gimnazjum Ojców Pijarów) za entuzjazm, pomoc oraz ogrom pracy, jaki włożyli w to, aby te ferie przebiegły
w tak dobrej atmosferze, oraz kadrze za ich
trud, wysiłek oraz uśmiech obecne przed feriami i w ich trakcie.

Beata Nosek
Fundacja Oświatowa
im. ks. Stanisława Konarskiego

