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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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„WAKACYJNY KLUB ŻAKA”,
czyli jak można pożytecznie zagospodarować wolny czas dzieci
czyli jak można pożytecznie zagospodarować wolny czas dzieci
Zakończyła się II edycja letnich
zajęć „Wakacyjnego Klubu Żaka”
w Ostrzeszowie. W lipcu i sierpniu
w zajęciach proponowanych przez
Centrum Pomocy Edukacyjnej „Świat
Żaka”, a realizowanych we współpracy
z firmą „Kinezis”, brało udział 20 dzieci.
Podczas zajęć o charakterze profilaktycznym z logopedą i fizjoterapeutą
prowadzono szereg rozwijających
i stymulującym rozwój mowy zabaw
i ćwiczeń. Rodzice brali aktywny udział
w zabawach z dziećmi oraz korzystali
z pogadanek i konsultacji indywidualnych, prowadzonych przez psychologa.
Ze względu na zróżnicowany wiek
dzieci biorących udział w zajęciach,
były one prowadzone w dwóch grupach
i dostosowane do wieku i możliwości
psychofizycznych dzieci. Młodszym
dzieciom towarzyszyły w zabawach
znani bohaterowie bajki „Jaś i Małgosia”, zaś starszym spełniająca marzenia
„Złota rybka”. Wśród zajęć znalazły się
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Znajdź ludzika, który różni się od pozostałych, zaznacz
go kółeczkiem. Wytnij rysunek, naklej na kartkę i przyślij
do redakcji. Na rozwiązania czekamy do 21 września br.
Zadanie dla dzieci do lat 12.

m.in.: zabawy słuchowe, słownikowe,
rytmiczno-muzyczne, muzyczno-ruchowe z elementami kinezjologii edukacyjnej, arteterapii i usprawniania palców
dłoni, zabawy i gry edukacyjne z zastosowaniem komputera oraz zabawy i gry
rozwijające umiejętności prospołeczne.
Po trzech tygodniach przeznaczonych
dla każdej z grup, trudno się było rozstać. Dzieci nawiązały nowe znajomości, a każdy z rodziców otrzymał pakiet
informacji dotyczących postępów
dziecka. Rodzice byli bardzo zadowoleni ze spotkań, o czym mogą świadczyć m.in. poniższe wypowiedzi:
Mama Majki: „Świetna forma zabawy
dla dzieci połączona z nauką. Profesjonalni prowadzący. Doskonały pomysł
na wypełnienie wolnego wakacyjnego
czasu dzieci. (…) Przemiła atmosfera”.
Mama Wiktorii: „(…) Szkoda, że tak
rzadko bywają takie spotkania…”.
Mama Nadii: „Szczególne podziękowania za program kierowany do dzieci
ze środowisk wiejskich”.
Rodzice dziękowali za kompetencję
i fachowość, cierpliwość, zaangażowanie, konsekwencję wychowawczą oraz pomysłowość w poszukiwaniu ciekawych i wesołych dla dzieci zabaw logopedycznych i ruchowych.
W sezonie wakacyjnym 2010 zajęcia odbywały się w ramach
Projektu „Wakacyjny Klub Żaka”, współfinansowanego przez
Unię Europejską (działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”) i były dla rodziców nieodpłatne. Głównym celem
organizowanych zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci, szczególnie pochodzących ze środowisk wiejskich. W zajęciach mogły brać udział dzieci z całego powiatu
ostrzeszowskiego.
W przyszłości planowane jest zorganizowanie kolejnej grupy
profilaktycznej oraz grupy diagnostyczno-terapeutycznej, więc
już dziś zapraszamy do dalszej współpracy.
Nasz kontakt i oferta:
www.cpe-swiatzaka.oz.pl
Bożena Dittfeld
– neurologopeda „Świat Żaka”
Joanna Mrugalska
– fizjoterapeuta „Kinezis”

Kartoflane
serce

Za rozwiązanie zadania z nr. 33. – znalezienie wszystkich szczegółów różniących dwa na pozór identyczne
rysunki – nagrodę otrzymuje Karolina Frąszczak
z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór
nagrody.

Mateusz i Jonasz
prezentują otrzymane
od dziadka, znalezione
przez niego, kartoflane serce. Widać
dziadek zawsze ma
dla wnuków serce na
dłoni.
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