„Wakacje w Mieście 2019”
Miesiąc lipiec był bardzo aktywny oraz atrakcyjny z powodu wielu wydarzeń przygotowanych dla
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W terminie od 8 do 26 lipca 2019 roku Miejski Ośrodek
Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki trzy turnusy „Wakacji w Mieście
2019”. W zajęciach tych udział wzięło 135 uczestników.
W poniedziałki dzieci wzięły udział w prelekcji na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji
przeprowadzonej przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach
oraz dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Następnie w Sali
Muzealnej odbyły się warsztaty edukacyjne „Uwolnij wyobraźnię” inspirowanych sztuką Katarzyny
Kobro i Władysława Strzemińskiego. Uczestnicy wykonali przepiękne prace plastyczne za pomocą
wielu technik artystycznych. Po warsztatach wychowawcy zorganizowali dla wszystkich uczestników
zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne oraz zajęcia plastyczne.
W kolejnym dniu dzieci wyjechały na wycieczkę do Centrum Nauki Experymentarium w łódzkiej
Manufakturze, gdzie brały udział w warsztatach edukacyjnych oraz w zajęciach pn. „Zagadki
Einsteina”. Uczestnicy korzystali z interaktywnych stanowisk i eksponatów, przeprowadzali
doświadczenia zgłębiające tajniki świata. Mieli możliwość poprzez zabawę samodzielnie poznać
zagadnienia z wielu dziedzin nauki, techniki oraz kultury.
Trzeciego dnia w ramach “Wakacji w Mieście” dzieci wyjechały do Doliny Skrzatów we
Florentynowie – Parku Skrzacich Opowieści, Figur i Ekspozycji. W Dolinie Skrzatów uczestnicy
oglądali dziesiątki figur, domów, skrzętnie ułożonych uliczek, mostków i drabinek, ożywianych
opowieścią Skrzatolog, mieszkającego w obrośniętej mchem palisadzie. Zorganizowane zostały także
warsztaty plastyczne, podczas których każdy uczestnik wykonał lalkę skrzata. Na zakończenie
zorganizowano ognisko.
W czwartki zaplanowany był wyjazd na basen do Lisowic. Niestety zła pogoda pokrzyżowała te
plany. W zamian za to dzieci odwiedziły Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, gdzie brały udział
w zajęciach sportowych. Następnie obejrzały bajkę „Paskudy” w Kinie Odeon 3D.
Piątkowe zajęcia przeniosły uczestników wszystkich turnusów w kolorowy świat Indii.
Mateusz Jaśkiewicz zaprezentował zdjęcia ze swojej wyprawy, przybliżył kulturę, religię oraz
zwyczaje tego kraju. Ponadto dzieci poznały orientalne przyprawy, muzykę i stroje indyjskie, które
cieszyły się największym zainteresowaniem. Po powrocie do MOK-u wychowawcy wręczyli
pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki wszystkim uczestnikom.

