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WAKACJE W PEŁNI
Uśmiech, radość i dobra zabawa towarzyszą na co dzień dzieciom, które wolny czas od nauki spędzają z domami kultury Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Za nami już pierwszy miesiąc wakacji. I choć czas płynie nieubłaganie szybko, półkoloniści z niecierpliwością czekają na kolejne atrakcje przygotowane
przez kadrę Spółdzielni. W sierpniu na dzieci czeka również mnóstwo lubia-

nych i ciekawych wydarzeń. O tym, że „Akcja lato” to bardzo popularny rodzaj
wypoczynku wśród najmłodszych, pokazuje stuprocentowa frekwencja na półkoloniach. Każdego dnia wszystkie miejsca są zajęte.
- Cieszymy się, że organizowany przez nas letni wypoczynek spotyka się z tak
dużym zainteresowaniem. Corocznie staramy się, by harmonogram wypełniały
same ulubione zajęcia - mówi Monika Jarończyk, kierownik Spółdzielczego
Domu Kultury z ul. Orlej.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
Z wizytą u Indian

Potrafią pomagać

Indiańską wioskę w Parzęczewie odwiedziły dzieci spędzające wakacje z Domem Kultury „Barak”. Edukacyjno-zabawowy charakter parku przypadł wszystkim do gustu. Poznając zwyczaje i kulturę Indian, dzieci zostały pomalowane w
barwy bojowe. Każdy miał również nadane przez wodza indiańskie imię. Zarówno
chłopcy, jak i dziewczęta strzelali z łuku oraz próbowali wydobywać dźwięki z
różnych instrumentów. To była wyśmienita zabawa w odległym, ale bardzo ciekawym świecie mieszkańców Ameryki Północnej.

Zasady udzielania pierwszej pomocy poznały dzieci, które spędziły pierwszą
część wakacji z Osiedlowym Domem Kultury przy ul. Łaskiej. W prosty i zrozumiały sposób wiedzę tę przekazali wolontariusze z PCK. Często okazuje się, że
liczy się każda sekunda i to od nas zależy czyjeś zdrowie i życie. Dlatego po wysłuchaniu teorii dzieci z dużym zaangażowaniem przeszły do praktyki. Nauczyły
się układać poszkodowanego w bezpiecznej pozycji oraz posiadły umiejętność
wykonania poprawnego masażu serca.

Wśród tropikalnych ptaków

Nie tylko słodko

Wielobarwne ptaki umiliły lipcowe dni dzieciom ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej oraz z Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej. Zarówno
papugarnia „Jack Sparrow” w Zgierzu, jak i „Carmen” w Łodzi dostarczyły naszym
milusińskim „kolorowych” emocji. To tutaj zobaczyły, jak piękna może być natura.
Poznały unikatowe gatunki papug z bliska. Mogły je dotknąć, nakarmić, podziwiać
niezwykle barwne pióra, a także posłuchać, jak wiele mają do powiedzenia.

Do małej, ale przepięknie położonej miejscowości na skraju Krajobrazowego
Parku Wzniesień Łódzkich pojechali półkoloniści z „Baraku”. W pasiece w Lipce
poznali życie pszczół. Pszczelarstwo to dziedzina, w której naukowcy cały czas
odkrywają coś nowego, coś co nas zaskakuje. Dlatego spotkanie z pszczelarzem
okazało się niezwykle interesujące. Ścieżka edukacyjna, którą przebyły dzieci,
wzbogaciła wiedzę nie tylko o tych niesamowitych owadach, ale również o przeróżnych gatunkach miodów. Niespodzianką wycieczki było ognisko z kiełbaskami. Każdy uczestnik otrzymał również prezent w postaci słoiczka miodu.
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By było bezpiecznie

Sielsko i przyjacielsko

Jednym z pierwszych wakacyjnych zajęć w Domu Kultury „Barak” przy ul.
Grota Roweckiego oraz w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej było spotkanie z przedstawicielami komendy powiatowej policji oraz straży miejskiej.
Jak co roku funkcjonariusze poruszyli tematy bezpieczeństwa. Ponieważ podczas wakacji dzieci przebywają w różnych miejscach, temat ten jest szczególnie
ważny i zawsze aktualny, zwłaszcza przed rozpoczęciem letniego wypoczynku.
Półkoloniści z uwagą wysłuchali prelekcji na temat czyhających na nich niebezpieczeństw. Zostali poinformowani, jak zachowywać się na terenie kąpielisk, jak
prawidłowo poruszać się po drogach, a także posłuchali o zagrożeniach panujących w sieci internetowej.

Nową atrakcją dla dzieci z Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej była
wycieczka do zagrody edukacyjnej „Stajnia u Lusi” w Konarzewie. Program obejmował bardzo atrakcyjne warsztaty pn. „Droga mleczna”. Spacer po łące i dojenie
krowy, poznanie urządzeń do przetwarzania mleka oraz ubijania masła, poznanie
sposobu wytwarzania twarogu i serów, degustacja wytworzonych produktów oraz
ognisko z kiełbaskami nie pozwoliły nawet na chwilę nudy. Na koniec wszyscy
mogli nakarmić zwierzęta mieszkające w stajni. Dzieci były zachwycone. Z pewnością odwiedzą to miejsce jeszcze raz.

Mistrzowie skakania
Nie lada atrakcją dla półkolonistów ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.
Orlej był pobyt w nowoczesnym Parku Trampolin w Ksawerowie. To forma wypoczynku, na którą dzieci czekały z niecierpliwością. Pod opieką instruktorów

Wodne szaleństwa
Wyjazdy na basen to jeden z najbardziej wyczekiwanych punków „Akcji lato”.
Na łódzką „Falę” i „Wodny raj” pojechały dzieci z Domu Kultury „Barak”, natomiast do „Oceanika” w Tuszynie półkoloniści z Osiedlowego Domu Kultury przy
ul. Łaskiej oraz ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej. Pogoda dopisała,
a zabawy na basenach sprawiły ogromną radość. Najwięcej czasu dzieci spędziły
na zjeżdżalniach, choć dużo frajdy sprawiły również zabawy armatkami wodnymi. Pobyt w wodnych parkach był także świetną okazją do udoskonalenia umiejętności pływackich. Dzieci już nie mogą doczekać się kolejnych wodnych wrażeń.
oddały się bezpiecznym akrobatycznym szaleństwom. W obiekcie mogły również
pograć w koszykówkę, bubble ball i powspinać się na ściance. Jednak to trampoliny wzbudziły największe zainteresowanie. Beztroska zabawa trwała cały dzień.

W świecie bajek
Wakacyjny sezon kinowy rozpoczęli półkoloniści z Domu Kultury „Barak”.
W pabianickim kinie „Tomi” obejrzeli premierę filmu animowanego pt. „Uprowadzona księżniczka”. Zarówno fabuła bajki, jak i kreacje głównych bohaterów
wzbudziły wiele emocji. Przyjaźń, radość i szczęście przeplatały się z pułapkami
i niebezpieczeństwem. Wszyscy śledzili losy Remika i Miłki z wielką uwagą. Po
seansie dzieci zachwyciły swoimi zdolnościami plastycznymi podczas konkursu rysunkowego na ulubioną postać z filmu. Do kina wybrały się również dzieci
spędzające wakacje ze Spółdzielczym Domem Kultury przy ul. Orlej. Im emocji
dostarczył nagrodzony wieloma nagrodami film animowany pt. „Superagentka”.
Odwaga i kreatywność głównej bohaterki zachwyciła wszystkich. Od tego dnia
dzieci chcą być już tylko detektywami.

Przygoda z golfem
Nie tylko dobra zabawa, ale również sportowa rywalizacja towarzyszyła dzieciom
ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej, które jeden z wakacyjnych dni spędziły na polu golfowym „A&A” w Pabianicach. Po profesjonalnej lekcji gry w golfa
pokazały, że potrafią grać na wysokim poziomie. Słońce i malownicze ukształtowanie terenu jeszcze bardziej dopingowały do zdobycia jak największej liczby punktów.
Golfowe rozgrywki zakończyła niespodzianka. Na dzieci czekał grillowy piknik.

