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LISTOPAD 2007 - BIULETYN
VII EDYCJI PROGRAMU

„DOBRE POMYSŁY”

Zapraszamy do lektury....

W NEWSLETTERZE :

1. Relacja z projektu  grupy
„BEKING BOYS”

2. Relacja z projektu grupy
„KOJOT PRZEZ DUśE K”

3. Relacja z projektu grupy
„EMZETEMPE TEAM”

4. Materiały nadesłane
przez grupę „ORLĘTA”

5. Materiały nadesłane
przez grupę „NADZIEJA”

Grupa : Beking boys
Miejscowość : Łódź
Tytuł projektu : Trzykółka

No i się zaczęło... to z nimi i dla nich to robimy...
Początki nie były łatwe... jakoś trudno tak nagle wkroczyć w czyjeś Ŝycie i
zachęcić do czegoś "dziwnego" czyli do wyobraŜenia sobie pojazdu i
narysowaniu albo ulepienia go...
W kaŜdym razie zostały przełamane pierwsze lody... co będzie dalej?.....
chyba trochę nas obleciał strach...
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Dzięki pomocy pewnej szlachetnej osoby która pracuje w markecie OBI udało nam się kupić spawarkę i szlifierkę,
oraz inne potrzebne materiały do budowy Trzykółki, w bardzo atrakcyjnych cenach. Wielkie dzięki dla DYREKCJI
marketu.

Zamiast kupować nowe części w klepie za bezcen...
Zdroju wpadł na pomysł aby skoczyć na złomowisko się rozejrzeć....
To był strzał w dziesiątkę..... właściciel złomowiska "ZAWSTAL" za parę groszy obiecał nam wszystko, a nawet więcej
niŜ potrzebujemy.... to co jest na zdjęciu to będzie podstawa konstrukcji wózka bocznego Trzykółki- mamy nadzieję,
Ŝe konstruktor będzie miał do naszych pomysłów cierpliwość.
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Grupa : Kojot przez duŜe K
Miejscowość : Radomsko
Tytuł projektu : Hałabała – skrzat, który poprowadzi dzieci przez krainę baśni

W wakacje  w mieście postanowiliśmy rozpocząć zabawę w teatr i nie tylko.  JuŜ od  2 sierpnia 2007 roku dla dzieci i
młodzieŜy w Radomsku przy ul .Narutowicza 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00 przygotowaliśmy
zajęcia. Uczestników dziecięcych  w codziennych zajęciach było 28 oraz 30 młodych osób.

Przygotowany program cieszył się aktywnym udziałem  dzieciaków np. Lato z  Baśnią  „Szczęsna księŜniczka elfów” i
tworzenie teatru  przygody Hałabały „Co z ogrodu, a co z sadu”. Malowane lato gdzie głównym celem było
zorganizowanie szereg konkursów m.in. “Moja mała Ojczyzna RADOMSKO i OKOLICE” ,  “Ludowe wycinanki”, “Okładka
ulubionej gry” ,“Pocztówka z wakacji”, “Papierowe łańcuszki”, “Plakat  sztuki teatralne „ Lato z piosenka dając kaŜdemu
szansę “Śpiewać kaŜdy moŜe”.

Szczególnie dzieci zaangaŜowały się w naukę sztuki orgiami i tworzenie kukiełek papierowych. Ta praca zaowocowała
wystawą, kaŜde dziecko równieŜ taką wystawę przedstawiło swym rodzicom we własnym domu. Dzieci miały moŜliwość
uczestniczenia w „podróŜach bez biletu” , poznając kulturę, obyczaje, muzykę i przyrodę róŜnych narodów lub grup
etnicznych: Indiańska wioska (prezentacja: poznawanie tradycji, legend, , przygotowanie strojów, amuletów, tańca,
malowanie twarzy), Afrykańskie rytmy (prezentacja: poznawanie tradycji, bajka afrykańska, muzyka, tworzenie
własnych instrumentów perkusyjnych, komponowanie muzyki i na zakończenie gra afrykańskiej orkiestry) „Kraina
wschodzącego słońca” (prezentacja: poznawanie tradycji, bajka japońska, muzyka, tworzenie lampionów i wachlarzy,
tajemnice kimona, nauka kaligrafii), Kultura Słowian (prezentacja: poznawanie tradycji – poszukiwanie kwiatu paproci,
wyplatanie wianków, legendy, muzyka).

Wprowadziliśmy równieŜ elementy zajęć z kilku scenariuszy publikacji „Klub młodego odkrywcy” np. - rakieta,
papierowe problemy, zawody papierowych samolotów,  spadochrony, balony na ciepłe powietrze,  igła na wodzie, mapa
strumienia (rzeki), bębny i bębenki, od piszczałki do tuby

Udało się równieŜ zorganizować zajęcia ceramiczne – gdzie uczestnicy formowali, modelowali, suszyli oraz wypalali w
piecach tradycyjnych i piecu elektrycznym, formy z gliny. Prowadzono równieŜ były dla osób chętnych  zajęcia
językowe z zakresu słowa grzecznościowe w  j. angielskiego , j. hiszpańskiego , j. włoskiego , j rosyjskiego ,j.
francuskiego łamigłówki „Rusz Głową , zajęcia z klockami magnetycznymi .
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Grupa : EMZETEPME TEAM
Miejscowość : Pstrokonie
Tytuł projektu : Nasz mały stadion

III etap realizacji naszego projektu był ostatnim i jednocześnie najkrótszym z dotychczasowych, które juŜ są za nami
(trwał jedynie 10 dni). Ale niewątpliwie był jednym z waŜniejszych. W tym krótkim czasie zasialiśmy częściowo trawę
i wkopaliśmy nowe bramki. Jednak najwaŜniejszym punktem tego etapu było podsumowanie naszych działań.

Impreza podsumowująca nasz projekt odbyła się 28.10.2007 roku przy wielkim udziale lokalnej społeczności, a
przede wszystkim młodzieŜy. W trakcie tej waŜnej uroczystości był czas nie tylko na wspólne grillowanie i
wspominanie tego co juŜ udało nam się zrobić, ale takŜe na nagrodzenie zwycięzców przeprowadzonych konkursów.
Z racji tego, Ŝe nikt nie zgłosił swojej pracy do konkursu plastycznego (nad czym bardzo ubolewamy) postanowiliśmy
przyznać dodatkowe dwie nagrody w konkursie fotograficznym.
I tak w konkursie fotograficznym klasyfikacja wyglądała następująco:
I miejsce: Dominik Czekalik
II miejsce: Grzegorz Urbaniak
III miejsce: Rafał Peliak
IV miejsce: Daniel Jóźwiak
Najaktywniejszym pracownikiem całego projektu został Łukasz Urbaniak.



BIULETYN PROGRAMU
"DOBRE POMYSŁY"

"DOBRE POMYSŁY"

BIULETYN  DP        STRONA 5

Na zakończenie pragniemy złoŜyć wielkie podziękowania dla wszystkich pracowników Polskiej Fundacji Dzieci i
MłodzieŜy za pomoc w realizacji naszego projektu. I nie chodzi nam tutaj o otrzymane pieniądze chociaŜ wiadomo,
Ŝe bez nich trudno byłoby coś zdziałać ale o to, Ŝe zawsze, w kaŜdej sprawie (nawet niby tej najbardziej oczywistej)
słuŜyli nam pomocą i dobrą radą.
Pozdrawiamy takŜe wszystkie grupy i ich przedstawicieli, z którymi byliśmy na szkoleniach w Konstancinie-Jeziornej.
Od kaŜdego z Was mogliśmy przejąć tą iskierkę entuzjazmu, którą następnie przenosiliśmy do swojego otoczenia.
DZIĘKUJEMY !!!
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Grupa : Orlęta
Miejscowość : Pruszków
Tytuł projektu : Przeskoczmy niemoŜliwe

PPrroojjeekktt  pprrzzeezznnaacczzoonnyy  ddllaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeŜŜyy  oodd  llaatt  55  ddoo  1188  zz  tteerreennuu  ggmmiinnyy  SSęęddzziieejjoowwiiccee..
EElleemmeennttaammii  pprroojjeekkttuu  ssąą  ::

• Wyjścia do Kina : „Ratatuj”, „Wojownicze Ŝółwie Ninja” – do wyboru

• Wyjazdy na zajęcia sportowe

• Wspinaczka

• KKrręęggllee

• ZZaajjęęcciiaa  ssppoorrttoowwoo  rreekkrreeaaccyyjjnnee

• ZZaajjęęcciiaa  ppllaassttyycczznnee



BIULETYN PROGRAMU
"DOBRE POMYSŁY"

"DOBRE POMYSŁY"

BIULETYN  DP        STRONA 7

Grupa : Nadzieja
Miejscowość : Marzenin
Tytuł projektu : Łatwiej razem

W ramach projektu „Łatwiej razem” szukamy teŜ chętnych z róŜnych małych miejscowości  w powiecie łaskim,
którzy po zakończeniu projektu nadal będą chcieli działać na rzecz dzieci i rówieśników.

W Przygoni zorganizowaliśmy wyjazd do mini-zoo połączony z popołudniem gier i zabaw (Kolumna pod Łaskiem):

Spotkanie ze strusiami, wielbłądami…
Zajęcia sportowe i artystyczne…
Ognisko z kiełbaskami(Asia znalazła sponsora)…
Gry i zabawy…konkursy wiedzy
o zwierzętach…
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Ogłosiliśmy teŜ dwutematyczny konkurs fotograficzny „Moje okolice”, „Młodzi na rzecz społeczeństwa( a
szczególnie dzieci i rówieśników)”. Konkurs zaproponowaliśmy nie tylko w naszych miejscowościach, ale i
zaprosiliśmy harcerzy z kilku powiatów – zobaczymy jaki będzie wynik

Zorganizujemy teŜ : Biwak „W Krainie Bajlandii”

Trzy dni zabawy z noclegiem w szkole… najmłodsze dzieci wejdą w świat baśni, w którym trzeba będzie
ratować księŜniczkę..., które zakończy się szczęśliwym finałem, na który przybędzie clown.
Starsi zaproszeni będą na zajęcia z paintballa (znajomi harcerze obiecali nam te zajęcia przeprowadzić – ale
nie mamy jeszcze zgody nadleśnictwa)
oraz zajęcia odnalezienia się w nowym terenie przy pomocy kompasu i busoli.
Będą teŜ inne atrakcje sportowo-artystyczne.

Problem jest to, Ŝe clown chce więcej pieniędzy niŜ mamy…�


