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Akcja wakacyjna
Lato z Mirage
Choæ wakacje s¹ ju¿ wspomnieniem, to warto powróciæ na moment
i powspominaæ, jak spêdza³y dzieci
z Mistrzejowic wolny od szkolnego
obowi¹zku, letni czas.
Tegoroczne wakacje, ze wzglêdu na
zagro¿enie epidemiologiczne, by³y trochê inne od tych, do których Klub
Mirage przez wiele lat przyzwyczai³
dzieciaki. Dawniej, ka¿dego dnia dzieci spêdza³y czas na wycieczkach za
Kraków lub w atrakcyjne miejsca na
terenie miasta. By³y wyjcia na baseny, do kin, trzymano siê za rêce, czêstowano ciasteczkami, a umiechniête
buzie by³o widaæ z daleka. W tym
roku buki czêciowo musia³y byæ

zakryte maseczkami, dzieci zachowywa³y dystans, a wiêkszoæ czasu spêdza³y na zajêciach klubowych. Ale
uda³o siê wyjechaæ z miasta, oczywicie w re¿imie sanitarnym. Wynajêtym
autokarem dzieci wyjecha³y na wycieczki do Puszczy Niepo³omickiej, na
Pustyniê B³êdowsk¹, na Rogate Rancho w Zabierzowie, do Dolinek Kobylañskich oraz do Ojcowa i Pieskowej
Ska³y. By³y spacery w ustronne, zielone miejsca oraz ca³a gama ró¿norodnych zabaw i warsztatów. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê
warsztaty filmowo-teatralne oraz zabawy i konkursy sportowo-rekreacyjne na boiskach SP 89. By³ zajêcia pla-

styczno-manualne, muzyczno-wokalne, taneczne i gimnastyczne. Stra¿
Miejska przeprowadzi³a szereg zabaw
edukacyjnych z zakresu bezpieczeñstwa. W klubie w ka¿dy poniedzia³ek
goci³ teatr z zabawnymi spektaklami.
Wszystko co dobre szybko siê koñczy,
cztery tygodnie dobieg³y koñca, na
szczêcie bezpiecznie, zdrowo i radonie. Klub, wraz z nadejciem ch³odniejszych dni, zacznie przygotowywaæ
program na ferie w nadziei, ¿e koronawirus nie popsuje planów na zimowy wypoczynek.
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