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Podczas tegorocznej akcji letniej cz??? zaj?? zosta?a po?wi?cona 100. rocznicy powstania Kro?niewickiej Kolei W?skotorowej.
Wakacje z kolejk? na pierwszym planie… w O?rodku Kultury
Dzieci ucz?szczaj?ce na zaj?cia do O?rodka Kultury wzi??y udzia? w krótkiej pogadance dotycz?cej kolei, której nast?pstwem by? cykl pn. W drodze ku nowej przygodzie. Odby?y si? nast?puj?ce zaj?cia:
plastyczne

Podró? kolejk? w oczach dziecka – w ramach tych zaj?? dzieci rysowa?y swoje wymarzone podró?e w?skotorówk?; kredowe graffiti powsta?o na ogrodzeniu stadionu i dawnym boisku do koszykówki.
100 lat w podró?y zakl?te – zaj?cia, w trakcie których dzieci przygotowa?y prace w zwi?zku z konkursem plastycznym organizowanym przez Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego w Kro?niewicach i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro?niewicach.
Najd?u?szy sk?ad wakacyjnego poci?gu – powsta? jeden rysunek poci?gu wykonany przez wszystkich obecnych uczestników zaj??.

muzyczne
Roz?piewana wyprawa – zaj?cia, w trakcie których dzieci ?piewa?y znane piosenki o podró?ach poci?giem (Jedzie poci?g z daleka, Zwierzenia Ry?ka czyli jedzie poci?g…, Wsi??? do poci?gu i inne).
sprawno?ciowe (oj, trudno by?o…)

Jednym z elementów programu wakacyjnego by? konkurs szybkiego pisania na maszynie, w którym udzia? wzi??o 13 uczestników. Zadaniem dzieci by?o napisanie has?a ,,100 lat w podró?y zakl?te” w jak najkrótszym czasie. Relikt przesz?o?ci, który zosta? wyparty przez komputer, okaza? si? nie?atwym przeciwnikiem. S?dzia g?ówny konkursu- Janina Arent- ?agodnie patrzy?a na uczestników i czasami podpowiada?a, gdzie trzeba szuka? danej literki. Konkurs przyniós? du?o rado?ci, ale równie? zaskoczenie („Jak oni mogli na czym? takim pracowa??!”). Z pisaniem na maszynie najlepiej poradzi?y sobie trzy uczestniczki konkursu. Pierwsze miejsce zaj??a Paulina Kobrzy?ska , drugie – Wiktoria Bzdurska, trzecie – Monika Rybicka.
Nasza ciuchcia kochana… w ,,Andersówce”
W trakcie Akcji Lato 2014 odbywa?y si? ,,Andersówce” zaj?cia pod has?em ,,Nasza ciuchcia kochana…”. Dwa dni po?wi?cone by?y kolei w?skotorowej. Zrealizowano nast?puj?ce zaj?cia:
edukacyjne

- Poznajemy poj?cia zwi?zane z kolej? (semafor, szlaban, ,,lizak” dy?urnego ruchu, kasa biletowa i baga?owa, zwrotnica, tabor kolejowy. Wykorzystano filmy i fotografie zamieszczone w Internecie.
-Kolejarzem by?...- kim by?, co robi? dy?urny ruchu, zawiadowca stacji, maszynista, konduktor, rewizor, kasjer, itd.
plastyczne

Wykonanie prac zosta?o poprzedzone wspomnieniami z czasów funkcjonowania kolejki i dworca PKP w Kro?niewicach (opowie?? instruktorki – córki kolejarza z ponadczterdziestoletnim sta?em pracy). Podczas zaj?? dzieci rysowa?y sk?ad poci?gu z lokomotyw? przy zastosowaniu ró?nych technik. Prace wykonane kredk?, akwarel?, plastelin? by?y nast?pnie eksponowane na wystawie tematycznej. Powsta?a równie? wielobarwna lokomotywa jako efekt kolorowania gotowego konturu poci?gu. Uczestnicy w?asnor?cznie wykonali równie? ,,lizak” dy?urnego ruchu – nieodzowny atrybut pracy najwa?niejszej osoby na stacji PKP (pos?u?y? jako rekwizyt podczas kolejnych zaj??).
teatralne

W ramach zaj?? odby?a si? sesja zdj?ciowa z wykorzystaniem kolejarskich atrybutów – czapek i w?asnor?cznie wykonanych ,,lizaków”. Zdj?cia zosta?y zamieszczone na Facebooku.
Poci?g do literatury w Bibliotece Publicznej w Kro?niewicach
W Bibliotece Publicznej jeden blok zaj?? po?wi?cony zosta? 100. rocznicy powstania kolejki w?skotorowej. Jak na bibliotek? przysta?o, by?y to zaj?cia tematycznie zwi?zane z ksi??k?. Uczestnicy wzi?li udzia? w pogadance zwi?zanej z kro?niewick? ciuchci?, a nast?pnie odczytali na g?os fragmenty opowiadania Romana Pisarskiego pt. ,,O psie, który je?dzi? kolej?”. Rocznicowy charakter mia?y równie? zaj?cia plastyczne przeprowadzone w tym dniu – dzieci wykona?y okoliczno?ciow? zak?adk? do ksi??ki.
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