„Ćwiczenia nie tylko przed lustrem” – wakacyjne zajęcia z logopedą
Od 2003r. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żabnie
organizują wakacyjne zajęcia dla dzieci z zaburzeniami w pisaniu i czytaniu. Podczas
obecnych wakacji 2007 została zmieniona forma tych zajęć, które prowadzone były tylko
przez logopedę i pedagoga. Każdego dnia tygodniowej „półkolonii” w ciekawych spotkaniach
uczestniczyła inna grupa dzieci o określonych zaburzeniach (wady wymowy - dyslalia,
jąkanie, trudności w pisaniu i czytaniu oraz złożone zaburzenia rozwojowe).
W zależności od zainteresowań danych dzieci, ich możliwości percepcyjnych oraz
charakteru deficytów rozwojowych miały one prowadzone zajęcia usprawniające narządy
artykulacyjne, bogacenie słownictwa i utrwalanie prawidłowej wymowy na ciekawych
materiałach, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, różnorodne zabawy grupowe jak
również urozmaicone wycieczki po najbliższej okolicy.
Dzięki życzliwości p. Pawła Domańskiego najstarsi chłopcy mogli zapoznać się
z historią Żabna i okolic oglądając muzealne pamiątki zgromadzone w Publicznym
Gimnazjum.
Wszystkie grupy dzieci skorzystały z uprzejmości pracowników Centrum Kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej gdzie podziwiać mogły modele pojazdów konstruowanych
przez młodych członków klubu modelarskiego, wystawę rzeźb p. A Tomczyka, zapoznać się
z literaturą dziecięcą i skorzystać z bogatej oferty komputerowych gier.
Jak co roku nie zawiedli nas też strażacy chętnie pokazując swój sprzęt a nawet
udostępniając dzieciom atrakcyjne stroje co widać na zdjęciu. Jedna z grup najbardziej
zainteresowana służbami mundurowymi oprócz straży pożarnej trafiła również na policję,
gdzie chłopcy mieli okazje usłyszeć o ciekawej chociaż pełnej problemów i trudności
(np. brak odpowiedniego sprzętu – zwłaszcza szybkich samochodów) pracy naszych panów
policjantów.
Żadne z dzieci nie mieszka w Żabnie i na pewno będą chciały, aby
w ich miejscowościach zorganizowano takie place zabaw jak w Przedszkolu w Żabnie, gdzie
również z ochotą się bawiły.
Natomiast spacerując po miasteczku patrzyły na ciekawostki historyczne które
podczas np. zakupów z rodzicami nie są dostrzegane. Zapamiętają historię zegara
z ratuszowej wieży, początki powstania kościoła jak również to, że duże ogrodzone drzewo
przed budynkiem Straży Pożarnej to Dąb Wolności, rosnący tam już od ponad 80 lat. Być
może nauczą się przyglądać otoczeniu bardziej wnikliwie i zwracać uwagę na rzeczy które do
tej pory były im obojętne…
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