
OPIS ZAJĘĆ W KLUBIE LINDA MINI 
DZIAŁAJĄCYM PRZY STOWARZYSZENIU LINDA.

ZAJĘCIA 1. „Poznajmy się – integracja przez zabawę” 
Dzieci  przy  wspólnym  stole  piszą  na  kartkach  własne  imiona,  a  następnie  dorysowują  w  tekście
piktogramy  wpasowując  je  w  litery  przypasowując  rysunki  własnym  zainteresowaniom,  pasjom,
marzeniom, cechom charakteru (co lubią robić, kim chcą być w przyszłości, ulubiony kolor, zwierzę
itp.). Następnie siedząc w kole na dywanie każde z dzieci opowiada o sobie trzymając swoją pracę
przed sobą – wyjaśnia co przedstawiają rysunki wplecione w litery jego imienia.

W przerwie zajęć plastycznych dzieci wychodzą na plac zabaw, gdzie czytają wspólnie regulamin placu
zabaw, a następnie bawią się wspólnie zgodnie z regulaminowymi zasadami bezpieczeństwa -  jest to
przygotowanie do kolejnych zajęć, podczas których dzieci grupą będą ustanawiały własny regulamin
zasad działania grupy.

Podczas zajęć okazało się, że jedno z dzieci ma dziś urodziny, dlatego złożyliśmy życzenia i śpiewaliśmy
„100 Lat...”.

ZAJĘCIA 2. „Rybki z origami – wspólny element łączący grupę”
Podczas przedstawiania własnej charakterystyki na poprzednich zajęciach wyłoniony został wspólny
element:  wszystkie  dzieci  lubią  i  mają  zwierzęta.  Dlatego  dzieci  postanowiły  stworzyć  wspólnie
akwarium z rybami. Dzieci siedząc przy wspólnym stole z kolorowych kwadratowych kartek składają
według wzoru techniką origami ryby skalary. 

Zajęcia miały na celu dla najmłodszych: wyuczenie prostych czynności trzymania nożyczek, równego
cięcia  i  składania łączenia  ze  sobą krawędzi  kartki;  dla starszych:  wspólnego działania  w grupie,
samopomocy,  nauczenia  podstawowej  zasady  współpracy,  opieki  i  pomagania  osobom  młodszym,
słabszym,  mniej  umiejącym opanować  czynności.  W drugim  etapie  rybki  otrzymały  imiona,  były
dekorowane   cekinami,  kolorowymi  mazakami  i  kredkami  i  zostały  na  nitkach  umieszczone  w
akwarium, którego dno tworzyły dzieci wspólnie (trawy, muszle, kamienie).

ZAJĘCIA 3. Pierwsza pomoc przedmedyczna – podstawowe wiadomości poprawnego zachowania się
w miejscu zdarzenia. 
Dzieci wymieniają telefony alarmowe służb zarządzania kryzysowego. Omawiamy czym zajmują się
poszczególne służby i jakiego rodzaju wspólne działania wykonują. Otrzymują też kolorowe naklejki z
telefonami alarmowymi, naklejają je na rzeczy codziennego użytku, które zawsze noszą przy sobie
(plecy  telefonu,  notatnik).  W  drugiej  części  dzieci  poznają  schemat  podawania  komunikatu
o  zdarzeniu  dyspozytorowi  wg  zasady  „minimum  słów  maksimum  treści”.  Ważna  jest  kolejność
i forma podawania informacji. Następnie dzieci ćwiczą w parach wybieranie odpowiedniego numeru
telefonu do zdarzenia i mówienie komunikatu.

Celem zajęć  było  bezpieczne  i  zgodne z  zasadami podawanymi przez  Krajową Radę Resuscytacji
zachowanie się na miejscu zdarzenia, wyuczenie podstawowych odruchów, zachowań oraz optymalne
skrócenie czasu na jej przybycie. 

ZAJĘCIA 4. „Wspólne miasto – wspólne zasady w nim istnienia”.
Dzieci w grupach tworzą z kolorowych opakowań po różnych produktach elementy składowe miasta
(stadion, szkoła, przychodnia, kościół, park, mosty, arteria ulic, itp.). Następnie wspólnie ustawiają je
na  olbrzymiej  planszy  dorysowując,  doklejając  jeszcze  inne  części  do  stworzonych  wcześniej
elementów miasta. W drugiej części dzieci wspólnie mają wypracować zasady funkcjonowania miasta,
układają historię jego powstania, projektują jego godło i flagę. Następnie wspólnie spisują te zasady



w statut miasta. 

Cel  zabawy:  kreatywna współpraca w grupie,  przeniesienie  na papier wcześniej  poznanych zasad
bezpieczeństwa i współżycia w grupie,  twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów, poznanie zasad
samorządności  i  wyłonienie lidera – przywódcy,  doradcy,  zadaniowca oraz innych członków grupy
zgodnie z predyspozycjami dzieci - podzielenia się rolami.

ZAJECIA 5. „Gry i zabawy edukacyjne”
Dzieci wspólnie z nauczycielami bawią się w skojarzenia,  kolory, układają krzyżówkę oraz budują
słowa (scrable). Część zabaw jest zorganizowana na powietrzu (piłka, gry zespołowe w ruchu, zabawa
kreatywna przy tablicy z kredą), a część statyczna (w pomieszczeniu przy stole lub na dywanie).

Celem jest: integracja , twórcze myślenie i nauka. 

ZAJECIA 6. „Krajobrazy z kolorowej soli”
Dzieci zabarwiały sól kolorową kredą, a następnie usypywały z niej kolorowe krajobrazy zamykając ją
w  słojach.  Zabawa  plastyczna  pobudzające  wyobraźnię  i  przetwarzanie  przedmiotów  użytku
codziennego w inne elementy codziennego zastosowania np. zdobnicze (lampion, świeca, stroik). 

ZAJECIA 6. Spotkanie ze Strzelcami z organizacji „Strzelec” - jednostką z Aleksandrowa Łódzkiego.
Dzieci  po rajdzie rowerowym spotkały się na pikniku przy grillu ze  Strzelcami.  Dzieci  poznawały
budowę  różnych  typów  broni,  uczyły  się  zasad  przygotowania  się  do  strzału  do  celu  (regulacja
oddechem, postawa strzelca,  dominujące oko),  a  następnie  oddawały  strzały do tarczy.  W drugiej
części  Strzelcy  opowiadali  o  organizacji,  zasadach  jej  funkcjonowania,  zadaniach  jakie  wykonują
i  bawiąc  się  z  dziećmi  żołnierzykami  wyjaśniali  różne  szyki  i  znaki  terenowe  oraz  inscenizowali
scenariusze akcji.

Zajęcia promujące cykl zajęć survivalowych.

ZAJĘCIA 7. „Piknik na zakończenie lata”
Społeczność regionu została zaproszona na piknik, który organizowała Linda i Linda Mini. Zebrani
(dorośli  i  dzieci)  mogli  skosztować  z  przaśnego  stołu  orzeźwiających  herbatek  i  napojów  z  ziół,
posmakować własnej roboty smalcu z pysznym chlebem, ciast, grillowanej kiełbasy i kaszanki przy
wspólnej zabawie: śpiewie, tańca i konkursach z wodzirejem, robieniu zdjęć w przebraniu (fotobudka)
oraz na organizowanych stoiskach medycznych: zbadać ciśnienie, poziom cukru i czy mają zdrowe
i poprawnie zbudowane anatomicznie stopy. 

Zabawie nie było końca. Wszyscy się świetnie bawili, a sponsorzy zasypali nas podarunkami.


