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FERIE ZE SPÓŁDZIELNIĄ
Tegoroczne ferie zimowe z pewnością można podsumować jako wyjątkowo udane.
Mimo iż zima nie obdarowała śniegiem, dzieci spędzające ferie z domami kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie mogły narzekać na
nudę. Dwa tygodnie półkolonii dostarczyły moc atrakcji. Każda z trzech
placówek zapewniła uczestnikom niezwykle ciekawe i bezpieczne spędzenie wolnego od nauki czasu. Dobry humor nie opuszczał dzieci nawet
na chwilę. W harmonogramie ferii znalazły się m.in. wyjazdy do teatru,

kina, planetarium, sali zabaw, zagrody edukacyjnej oraz na basen. Dzieci
brały udział również w różnego rodzaju warsztatach, grach i zabawach.
Wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej „Akcji zima”, serdecznie
dziękujemy i życzymy sukcesów w nauce w drugim semestrze. A wszystkich sympatyków domów kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informujemy, iż po zimowej przerwie zajęcia w poszczególnych placówkach odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń
Kolorowo i ludowo
„Raz na ludowo” oraz „Cacka, rózgi i mazury - sieradzkie wycinanki Kazimiery Balcerzak” - to wystawy i warsztaty, w których wzięli udział tegoroczni
półkoloniści. Takie atrakcje przygotowało dla nich Muzeum Miasta Pabianic.
Czas spędzony w muzeum wszystkim przypadł do gustu, bo oprócz barwnej
wystawy dzieci same tworzyły cudeńka. Zainspirowane wystawą własnoręcznie
wykonały ludowe dzieła z papieru.

Twórcze pomysły

Wesoło w „Piccolo”
W łódzkim Teatrze „Piccolo” podopieczni domów kultury Spółdzielni obejrzeli spektakl pt. „Doktor Nieboli”. Humorystyczna, pełna musicalowych elementów opowieść o przygodach dobrego doktora okazała się również wspaniałą
lekcją empatii, w której w pełnej niebezpieczeństw i zwrotów akcji podróży
do Afryki doktor ratuje chore zwierzęta. Ten rozśpiewany spektakl uświadomił
dzieciom, jak ważnym elementem naszego życia jest odwaga i chęć niesienia
pomocy potrzebującym.

Basen przede wszystkim
To ulubiony punkt każdych półkolonii, który daje dzieciom najwięcej radości. W
tym roku miejscem wodnych szaleństw był znany i lubiany basen „Oceanic” w Tuszynie. Pod czujnym okiem wychowawców i ratowników mali pływacy czuli się jak
„ryby w wodzie”. Ta forma wypoczynku to nie tylko znakomita zabawa, ale również
jeden z najzdrowszych rodzajów aktywności fizycznej, który połączony z fajną koleżeńską atmosferą może mieć tylko wesołe zakończenie.

Sizalowe groszki to oryginalne prace, które wykonały dzieci spędzające półkolonie z Domem Kultury „Barak”. Podczas zajęć świetnie bawiły się oraz ćwiczyły
swoje zdolności manualne. Naturalny, bardzo plastyczny sznurek sizalowy i bogata
wyobraźnia dzieci dały fantastyczne efekty. Spod ich rąk wyszły niezwykle barwne
maskotki. Każdy zabrał swojego groszka do domu, by pochwalić się dziełem przed
najbliższymi. Równie kreatywne zajęcia odbyły się w Osiedlowym Domu Kultury
przy ul. Łaskiej. Tam dzieci stworzyły kreatywne pudełka z niespodzianką w środku,
a to z myślą o przypadającym na okres ferii Dniu Babci i Dziadka.

Mistrzowie kręgli
Dzieci z Domu Kultury „Barak” przy ul. Brackiej oraz ze Spółdzielczego Domu
Kultury przy ul. Orlej ogromne pokłady swojej energii spożytkowały na pełnej wesołej zabawy rywalizacji. A to dzięki wycieczkom do łódzkich kręgielni: „Drakuli” w
Manufakturze oraz „Królu Kul” w Sukcesji. Tam zarówno chłopcy, jak i dziewczęta z
ogromnym zaangażowaniem rozgrywali kolejne rundy, walcząc o miano najlepszych.
Gra do końca była wyrównana i każdy miał szanse wygrać. Z wypiekami na twarzach
toczyli kule i zbijali kręgle.
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W Konarzewie
Zagrodę Edukacyjną w Konarzewie odwiedziły dzieci spędzające ferie z Osiedlowym Domem Kultury przy ul. Łaskiej. Na warsztatach rękodzielniczych poznały kulturę i łowickie tradycje. Przy użyciu słomy, bibuły i nici stworzyły łowickiego pająka.
Z dużym zaciekawieniem wysłuchały również historii piernika w Polsce oraz własnoręcznie wykonały domek z piernikowego ciasta. Niespodzianką wycieczki był smaczny obiad oraz poczęstunek z chleba własnego wypieku z dodatkiem z masła, konfitury
czy też smalcu.

Filmowe ferie
Podczas zimowych ferii nie mogło zabraknąć wspólnych seansów filmowych. W
pabianickim kinie „Tomi” dzieci obejrzały „Urwisa” oraz „Tajnych i fajnych”. Obie
pozycje niezwykle przypadły wszystkim do gustu. Wesoło spędzony czas półkoloniści
wspominali do ostatniego dnia turnusu, a główne postaci z filmów zostały bohaterami
konkursu plastycznego.

Urwisowe szaleństwo
Wyjazdy do sali zabaw to kolejne ulubione miejsce, w którym czas spędzili najmłodsi spółdzielcy. Dzieci z Domu Kultury „Barak” przy ul. Brackiej odwiedziły salę
zabaw „Urwisowo” w Ksawerowie. Spółdzielczy Dom Kultury przy ul. Orlej zabrał
swoich podopiecznych do rodzinnego parku rozrywki „Zabawa Park” w Łodzi. Natomiast do „Jupi Parku” w łódzkiej Sukcesji pojechały dzieciaki z Osiedlowego Domu
Kultury przy ul. Łaskiej. Zabawom nie było końca. Skomplikowane labirynty z przeszkodami, baseny z piłeczkami, dmuchane zabawki i zjeżdżalnie przeniosły wszystkich w bajkowy świat, dostarczając niesamowitych wrażeń.
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Harmonogram zajęć i imprez - luty 2020
Dom Kultury „Barak” - ul. Bracka 27a
6.02., godz. 16.00 - przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka
13.02., godz. 16.00 - Walentynki - „Randka w ciemno” - quiz pod kierunkiem Marka Koszady
20.02., godz. 16.00 - Zabawa karnawałowa w Klubie Seniora „Jarzębina”
25.02., godz. 9.30 - Premiera przedstawienia Teatrzyku Młodego Aktora
„Humory zimy” dla dzieci z pabianickich przedszkoli
27.02., godz. 16.00 - Przedstawienie Teatrzyku Młodego Aktora „Humory zimy”
Poniedziałki
Terapia logopedyczna dla dzieci			
Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych”
dla dzieci w wieku 7-12 lat				
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym
dla osób doznających przemocy w rodzinie		
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup dla pań		
Język angielski dla seniorów grupa średniozaawansowana				
Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci			
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce
j. polskiego						
Zajęcia plastyczne w „Pracowni rysunku i malarstwa”
dla dzieci w wieku 7-12 lat				
Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych

godz. 13.00
godz. 16.00
godz. 16.30
godz. 16.30
godz. 17.30
godz. 8.30
godz. 13.30
godz. 16.00
godz. 16.30

Gimnastyka - aerobik					
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań		
Środy
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów		
Spotkania sekcji tenisa stołowego			
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora”
dla dzieci w wieku 7-12 lat				
Nauka gry na instrumentach
(dzieci i młodzież z sekcji muzycznej)			
Próby sekcji muzycznej				
Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci			
Spotkania dzieci z sekcji muzycznej			
Spotkania Klubu Seniora „Jarzębina”			
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym
dla osób doznających przemocy w rodzinie		
Piątki
Konsultacje logopedyczne dla dzieci			
Język angielski dla seniorów grupa początkująca					
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych
w nauce j. polskiego					
Spotkania sekcji tenisa stołowego			

godz. 17.00
godz. 18.00
godz. 10.00
godz. 14.00
godz. 16.30
godz. 17.00
godz. 18.30
godz. 8.30
godz. 14.30
godz. 16.00
godz. 16.30
godz. 10.00
godz. 10.00
godz. 13.00
godz. 14.00

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45
Klub Seniora „Złota Jesień” - spotkania odbywają się w poniedziałki o
godz. 14.00
Zespół wokalny „Złota Jesień” - próby zespołu odbywają się we wtorki godz. 10.00; próby solistów: poniedziałki - godz. 16.00
Spotkania Klubu Haftu „Mulinka”: II i IV poniedziałek miesiąca, godz.
17.30
Próby chóru „Dzwon”: wtorki, godz. 13.30, środy, godz. 13.30
Angielski dla dorosłych - wtorki godz. 17.00, środy godz. 17.00, czwartki
godz. 10.00 i 17.00
Zajęcia FITNESS
Poniedziałki
wzmacnianie mięśni posturalnych 			
gimnastyka odchudzająca 				

godz. 17.00
godz. 18.00

Wtorki
„uda ,biodra, pośladki” 				
callanetics 						
gimnastyka usprawniająca 				
aerobik 						
			
Środy			
ćwiczenia oddechowe					
callanetics						
„uda, biodra, pośladki”					
Czwartki		
ćwiczenia oddechowe					
wzmacnianie mieśni posturalnych 			
aerobik 						

godz. 10.00
godz. 11.00
godz. 16.00
godz. 17.00 i 18.00
godz. 16.00
godz. 17.00
godz. 18.15
godz. 9.45
godz. 11.00
godz. 17.00 i 18.00

Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
5.02., godz. 14.00 - podsumowanie pracy Klubu Seniora „Brzoza” za I
półrocze 2019r.
12.02., godz. 14.00 - spotkanie z pedagogiem Agatą Kasprzak i Elżbietą
Dominiak w Klubie Seniora „Brzoza”
15.02., godz. 16.00 - bal przebierańcowy w Klubie Seniora „Brzoza”
19.02., godz. 14.00 - tłusty czwartek w Klubie Seniora „Brzoza”
Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów			
Nordic Walking
„Historia na wesoło” pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa)		
Zajęcia radiotechniczne
(I i III poniedziałek miesiąca)				
Klub Podróżnika
(I i III poniedziałek miesiąca)				

godz. 8.30
godz. 10.00
godz. 15.00
godz. 17.00
godz. 17.00

Wtorki
Joga							
godz. 10.00
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych			
godz. 14.00
Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach		
godz. 15.30
Koło filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów
godz. 16.00
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób doznających przemocy domowej

i rodziców mających trudności wychowawcze		
Grupa fotograficzna ODK				
Środy
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów			
Spotkanie Klubu Seniora „Brzoza”			
„Historia na wesoło” pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa)		
Klub dyskusyjny (raz w miesiącu)			
Joga							
Czwartki
Próba zespołu wokalnego „Pod Brzozami”		
Próba śpiewu - soliści					
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych			
Klub Miłośników Brydża				
Pracownia malarstwa i rysunku
(dzieci od lat 7)					
Piątki
Joga							
Próba śpiewu - soliści					
Wystawy fotograficzne w Galerii ODK			

godz. 16.30
godz. 17.00
godz. 8.30
godz. 14.00
godz. 15.00
godz. 16.00
godz. 17.00
godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 14.00
godz. 14.00
godz. 15.00
godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 16.00

