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Roczne sprawozdanie merytoryczne pedagogów - animatorów
z realizacji zadań programu
„KOMPAS” w 2018 roku
I kwartał 2018
MOKSIR Chrzanów - Turniej Gier Planszowych
15 stycznia czworo dzieci z dzielnicy OTK wzięło udział w pierwszym tegorocznym Turnieju Gier Planszowych
„Morigal”, gdzie jak zawsze miały okazję poznania nowych gier „bez prądu”, zmierzenia się w rozgrywkach z innymi
dziećmi oraz zdobycia cennych nagród.

Biblioteka Miejska – zajęcia plastyczne
18 stycznia pięcioro dzieci z dzielnicy OTK przygotowywało prezent dla babci i dziadka z okazji ich
nadchodzącego święta. Były to makaronowe ramki, które dzieci ozdabiały według własnego pomysłu.
Biblioteka Miejska – zajęcia plastyczne
22 stycznia pięcioro dzieci z dzielnicy OTK oraz dwoje z bloku przy ulicy Północnej pod okiem instruktorki Pani Hanny Kuciel wykonało kartki przestrzenne z motywem kwiatowym, które potem dzieci mogły podarować
swoim dziadkom z okazji ich święta.
Klub „Pod Skałką” - bal przebierańców
25 stycznia pięcioro dzieci z bloku przy ulicy Północnej oraz dwoje z dzielnicy OTK miało możliwość
uczestniczenia w karnawałowej zabawie. Na dzieci czekał szereg atrakcji: konkursy z nagrodami, zabawy
integracyjne i słodki poczęstunek. Trójka podopiecznych „Kompasu” została nagrodzona w konkursie
tanecznym na najlepszy strój oraz sprawnościowym, polegającym na zjedzeniu na czas, bez pomocy rąk,
zawieszonego na sznurku ciastka.
Klub „Niko”- zajęcia teatralno – plastyczne
26 stycznia sześcioro dzieci z dzielnicy OTK „przeniosło się” na deski teatru włoskiego. Uczestnicy zajęć
wcielili się w postaci z Commedia dell’arte (kolombina, pierrot, arlekin, dottore) wcześniej samodzielnie
wykonując maski wybranych bohaterów.
Biblioteka Miejska – XboX
6 lutego pięcioro dzieci z dzielnicy OTK i jedno z bloku przy ulicy Północnej spędziło aktywnie czas i rozwijało
swoje umiejętności taneczne przy grach ruchowych.
Przygotowanie spektaklu pt. „Królewna Śnieżka”
7 lutego w Bibliotece Miejskiej pod okiem pedagogów - animatorów rozpoczęły się przygotowania do
przedstawienia „Królewna Śnieżka”. Zaangażowanych zostało piętnaścioro dzieci (14 z dzielnicy OTK i 1
z bloku przy ulicy Północnej). Kolejne próby odbyły się w następujących terminach: 1 marca, 14 marca, 20
marca, 3 kwietnia, 10 kwietnia, 16 kwietnia, 30 kwietnia, 8 maja, 15 maja, 29 maja, 12 czerwca, 21 czerwca.
Wystawienie sztuki planowane jest na jesień.

Klub „Podłęże” - scrabble
8 lutego dwoje dzieci z dzielnicy OTK wzięło udział w rozgrywkach w scrabble. Na graczy czekała
niespodzianka - pyszne pączki z okazji Tłustego Czwartku.
Klub „Szczak”- zajęcia plastyczne
14 lutego troje dzieci z dzielnicy OTK podjęło pierwsze próby szydełkowania, tworząc serduszka z okazji Dnia
Świętego Walentego. Dzieci kształciły umiejętności manualne a także cierpliwość.
Turniej Gier Planszowych – MOKSIR Chrzanów
19 lutego troje dzieci z dzielnicy OTK wzięło udział w kolejnym turnieju gier planszowych. Miło spędzony w ten
sposób czas jest dla nich okazją do dobrej zabawy w połączeniu ze zdrową rywalizacją.
Biblioteka Miejska – XboX
21 lutego sześcioro dzieci (troje z bloku przy ulicy Północnej i troje z dzielnicy OTK) skorzystało po raz kolejny
z atrakcyjnych gier proponowanych przez Bibliotekę.
Turniej Gier Planszowych – „Klub Kasztan”
26 lutego czworo dzieci z dzielnicy OTK integrowało się z dziećmi z zaprzyjaźnionego klubu podczas
rozgrywek w gry planszowe.
Multikino Jaworzno – film dla dzieci „Jaskiniowiec”
28 lutego ośmioro dzieci (sześcioro z dzielnicy OTK, jedno z bloku przy ulicy Azot i jedno z bloku przy ulicy
Północnej) udało się do kina w ramach nagrody za udział w konkursie plastycznym pn. „Świat za 100 lat”. Film
„Jaskiniowiec”, który dzieci obejrzały, uczy jak ważna jest w życiu współpraca z innymi oraz że warto zawsze
być uczciwym.
Biblioteka Miejska – XboX oraz duże bierki
8 marca sześcioro dzieci (czworo z bloku przy ulicy Północnej i dwoje z dzielnicy OTK) rozwijało swoją
sprawność fizyczną przy grach tanecznych oraz sprawność manualną i cierpliwość podczas gry w Mikado
(duże bierki).
Turniej gier planszowych „Morigal” - Klub „Pod Skałką”
12 marca ośmioro dzieci (siedmioro z dzielnicy OTK i jedno z bloku przy ulicy Północnej) poznało kilka nowych
gier - tym razem nie tylko planszowych, ale również zręcznościowych. Podopieczni „Kompasu” po raz kolejny
wywalczyli cenne nagrody.
Galeria Galena - wystawa klocków „LEGO”
15 marca sześcioro dzieci (troje z bloku przy ulicy Północnej i troje z dzielnicy OTK) skorzystało z atrakcyjnej
wystawy przygotowanej przez Galerię Galena. Oprócz zabawy klockami „Lego” dzieci wzięły udział
w konkursach i przejażdżkach samochodzikami na specjalnie zbudowanym do tego torze.
Turniej gier planszowych „Morigal” - MOKSIR Chrzanów
19 marca dwoje dzieci z dzielnicy OTK walczyło o nagrody w kolejnym turnieju gier „bez prądu”.

Biblioteka Miejska - spotkanie wielkanocne
26 marca siedmioro dzieci (sześcioro z dzielnicy OTK oraz jedno z bloku przy ulicy Północnej) wzięło udział
w spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez animatorów w Bibliotece Miejskiej. Spotkanie rozpoczęło
się poszukiwaniem ukrytych wcześniej czekoladowych jajeczek. Następnie dzieci wykonywały styropianowe
zajączki a na koniec każdy mógł spróbować świątecznej babki.
Teatr Sztuk – koncert
27 marca sześcioro dzieci (czworo z dzielnicy OTK oraz dwoje z bloku przy ulicy Północnej) miało okazję
wziąć udział w koncercie w wykonaniu młodych wokalistów z „Fabryki Talentów”.
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Turniej gier planszowych „Morigal” - Klub „Wega”
9 kwietnia pięcioro dzieci z dzielnicy OTK pojechało do Ciężkowic na tradycyjne już rozgrywki planszowe.
Klub „Dobra” - zajęcia plastyczne
11 kwietnia czworo dzieci z dzielnicy OTK ozdabiało metodą decoupage kuferki na biżuterię i skarby.
Klub „Pod Skałką”- Dzień Ziemi
19 kwietnia dwoje dzieci z dzielnicy OTK wzięło udział w zabawie plenerowej pn. „Ekologiczne Bingo”. Dzieci
udały się do lasu, gdzie na czas wykonywały zadania (np. szukanie dziupli, szyszek, 5-ciu różnych kwiatów).
Każdy uczestnik nagrodzony został drobnym upominkiem. Zabawa zakończona została wspólnym ułożeniem
z szyszek napisu „BINGO”.
Turniej gier planszowych „Morigal” - Klub „Szczak”
23 kwietnia siedmioro dzieci z dzielnicy OTK walczyło o podium w kolejnym turnieju zorganizowanym przez
sklep „Morigal”.
Dom Kultury „Szczakowa” - Artystyczna środa
25 kwietnia na zaproszenie Klubu „Podłęże” troje dzieci z dzielnicy OTK udało się na przedstawienie
pt. „Duchy” oraz na koncert i występy taneczne w wykonaniu wychowanków Klubu „Gigant” i Klubu „Podłęże”.
Klub „Szczak” - spotkanie z bajką i piosenką
26 kwietnia troje dzieci (dwoje z dzielnicy OTK i jedno z bloku przy ulicy Północnej) obejrzało film dla dzieci
„Doktor Dolittle” a następnie spróbowało swoich sił w występach karaoke.
Biblioteka Miejska – klocki „Lego”
2 maja troje dzieci z bloku przy ulicy Północnej miało możliwość kreatywnego spędzenia czasu tworząc
budowle z klocków Lego udostępnionych przez Bibliotekę Miejską.
Biblioteka Miejska – film dla dzieci „Zwierzogród”
9 maja ośmioro dzieci (sześcioro z dzielnicy OTK i dwoje z bloku przy ulicy Północnej) obejrzało film
„Zwierzogród” - poruszającą historię o równouprawnieniu i dążeniu do spełnienia marzeń.
Klub „Dobra” - turniej gier planszowych „Morigal”
14 maja dziewięcioro dzieci z dzielnicy OTK spędziło miłe popołudnie przy planszówkach. Spotkanie jak
zawsze okazało się owocnym w nagrody - wywalczone gry i zaproszenia na pizzę sprawiły zwycięzcom wiele
radości.
Biblioteka Miejska – film dla dzieci „Strażnicy marzeń”
23 maja pięcioro dzieci (czworo z dzielnicy OTK i jedno z bloku przy ulicy Północnej) udało się do biblioteki na
film „Strażnicy marzeń”- magiczną historię o urokach dzieciństwa i związanej z nim niezwykłej dziecięcej
wyobraźni oraz o walce dobra ze złem.

Dzień Dziecka – „Mega Pizza”
W dniach 30 maja, 4 czerwca i 5 czerwca trzy grupy dzieci (w sumie osiemnaścioro podopiecznych - dwoje
z bloku przy ulicy Azot, czworo z bloku przy ulicy Północnej i dwanaścioro z dzielnicy OTK) zaproszonych
zostało na pizzę z okazji Dnia Dziecka. Po poczęstunku dzieci spędziły miło czas na placu zabaw znajdującym
się przy pizzerii.
Dzień Dziecka – Dom Kultury „Szczakowa”
1 czerwca sześcioro dzieci z bloku przy ulicy Północnej wzięło udział w festynie zorganizowanym przez Dom
Kultury w Szczakowej z okazji Dnia Dziecka. Dla najmłodszych przygotowano wiele niespodzianek: darmowe
lody i watę cukrową, dmuchany zamek i basen z kulkami, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, zgadywanki
z nagrodami, stanowiska plastyczne, piasek kinetyczny i zdjęcia z bohaterami bajek.
Dzień Dziecka – Galeria Galena
6 czerwca czworo dzieci z bloku przy ulicy Azot zaproszonych zostało z okazji swojego święta na lody do
Mc. Donald’s a następnie na plac zabaw przy Galerii Galena.
Biblioteka Miejska – XboX i Mikado
20 czerwca troje dzieci (dwoje z bloku przy ulicy Północnej i jedno z dzielnicy OTK) udało się do biblioteki,
aby spędzić ciekawie czas przy grach tanecznych i zręcznościowych.
Klub „Dobra” - powitanie wakacji
25 i 27 czerwca dwie grupy dzieci (w sumie trzynaścioro podopiecznych: czworo z bloku przy ulicy Północnej
i dziewięcioro z dzielnicy OTK) zaproszone zostały na ognisko z kiełbaskami z okazji zakończenia roku
szkolnego. Spotkania urozmaicone były zabawami ruchowymi i integracyjnymi.
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Klub „Dobra” - powitanie wakacji
2 lipca siedmioro dzieci z dzielnicy OTK zakończyło rok szkolny wspólnymi zabawami ruchowymi
i integracyjnym przy ognisku z kiełbaskami.
Akademia Edukacji IQ - wakacje z angielskim
W dniach 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.09, 14.08, 22.08, 29.08 dzieci z dzielnicy OTK oraz z bloku przy
ulicy Północnej uczęszczały na lekce języka angielskiego zorganizowane przez Akademię Edukacji IQ
w Bibliotece Miejskiej. Oprócz nauki podstawowych zwrotów w języku angielskim miały możliwość poznać
kulturę i zwyczaje panujące w Anglii. Ogólnie w zajęciach wzięło udział 15 dzieci. Te z nich, które uczestniczyły
minimum w połowie spotkań zostały nagrodzone wyjściem na kręgle i spotkaniem rekreacyjnym w Akademii
IQ.
Plac zabaw
Dnia 9 lipca ośmioro najmłodszych dzieci z bloku przy ulicy Północnej spędziło aktywnie czas na placu zabaw
przy Galerii Galena. Dobrej zabawie towarzyszył poczęstunek w postaci lodów.
Klub „Dobra” - powitanie wakacji
10 lipca ostatnia grupa dzieci - czworo z bloku przy ulicy Azot i dwoje z bloku przy ulicy Północnej powitała
wakacje wspólną zabawą i pieczeniem kiełbasek.
Klub „Dobra” - konkurs
13 lipca dwoje dzieci z dzielnicy OTK reprezentowało Program „Kompas” w konkursie wiedzy pn.”W świecie
bajek”. Uczestnicy sześciu drużyn rywalizowali w kilku konkurencjach, między innymi: quiz, rysowanie,
układanie puzzli. Nasza reprezentacja zajęła II miejsce.
Biblioteka Miejska
24 lipca i 21 sierpnia dwoje dzieci z bloku przy ulicy Północnej rozwijało swoją wyobraźnię budując konstrukcje
z klocków Lego.
Gra terenowa
31 lipca czworo dzieci z dzielnicy OTK a 24 sierpnia pięcioro dzieci z dzielnicy OTK wzięło udział w grze
terenowej zorganizowanej przez Punkt Informacji Turystycznej. Posługując się otrzymaną mapą dzieci miały
za zadanie odnaleźć charakterystyczne dla naszego miasta miejsca. Po wykonanym zadaniu na dzieci
czekała nagroda w postaci lodów.
Biblioteka Miejska
17 sierpnia troje dzieci z bloku przy ulicy Północnej spędziło mile czas na zabawie klockami Lego.

Muzeum Śląskie Katowice
Dzieci z Programu „Kompas” wzięły udział w wystawie edukacyjnej „Na tropie Tomka” w Muzeum Śląskim
w Katowicach. Uczestnicy stanęli przed próbą rozwiązania zagadki: „Gdzie zniknął Tomek?” - bohater książki
Alfreda Szklarskiego. Podróżując po kontynentach dzieci dowiedziały się o wielu ciekawostkach np. gdzie
rośnie pieprz, kto żyje w tipi, czy sny mogą być prawdziwe. Wszystkie zdobyte informacje i pieczątki mali
odkrywcy umieszczali w książeczkach podróżnika, które później mogli zabrać na pamiątkę. W wyjeździe
wzięły udział następujące grupy: 28 sierpnia - pięcioro dzieci (dwoje z dzielnicy OTK i troje z bloku przy ulicy
Północnej), 25 września - sześcioro dzieci z dzielnicy OTK, 16 października – czworo dzieci z dzielnicy OTK,
30 października - czworo dzieci z bloku przy ulicy Azot.
Klub „Gravitacja”
31 sierpnia dziewięcioro dzieci z dzielnicy OTK udało się w ramach nagrody za systematyczny udział
w wakacyjnym kursie angielskiego na rozgrywki w kręgle do Klubu „Gravitacja”. Po zakończonej rywalizacji
dzieci udały się na lody.
Biblioteka Miejska
Na prośbę Biblioteki Miejskiej troje dzieci z Programu „Kompas” (dzielnica OTK) przygotowało przedstawienie
kukiełkowe „Czerwony Kapturek”, które wystawione zostało dnia 19 września z okazji oficjalnego otwarcia
działu dziecięcego. Próby do tego przedstawienia odbyły się 6 i 17 września.
Akademia Edukacji IQ
7 września czworo dzieci z dzielnicy OTK w nagrodę za wytrwałe uczestnictwo w wakacyjnym kursie
angielskiego skorzystało z zaproszenia Akademii Edukacji IQ i wzięło udział w spotkaniu integracyjnym
w siedzibie szkoły językowej. Na dzieci czekał szereg atrakcji: gry komputerowe utrwalające przyswojoną na
kursie wiedzę, poczęstunek (ciastka,pizza), film dla dzieci „Zaplątani”.
Klub „Dobra”
Sześcioro dzieci z dzielnicy OTK, które w wakacje nie mogły uczestniczyć w ognisku z kiełbaskami
zaproszonych zostało na podobne spotkanie 27 września. Jesienna aura również sprzyjała udanej zabawie.
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Biblioteka Miejska
3 października troje dzieci z bloku przy ulicy Północnej a następnie 25 października dwoje z dzielnicy OTK
miało okazję skorzystać z nowej atrakcji dostępnej w Bibliotece Miejskiej -”Magicznego Dywanu”. Dzieci
poprzez zabawy interaktywne mogły rozwijać swoją zręczność, refleks i spostrzegawczość.
Klub „Pod Skałką”
11 października ośmioro dzieci (pięcioro z dzielnicy OTK oraz troje z bloku przy ulicy Północnej) pod okiem
Pani instruktor z Klubu „Pod Skałką” wzięło udział w zajęciach z rękodzieła artystycznego wykonując laurki,
które mogły podarować swoim nauczycielom z okazji ich święta.
Multikino Jaworzno
W dniach 18 i 24 października dwie grupy dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym pn.”Jesień nie
musi być smutna” (w sumie piętnaścioro dzieci: sześcioro z bloku przy ulicy Azot, jedno z bloku przy ulicy
Północnej i ośmioro z dzielnicy OTK) udało się w ramach nagrody do kina na film dla dzieci „Hotel
Transylwania 3” - historię o wyboistej drodze do marzeń, akceptacji czyjejś inności, trudach samotnego
rodzicielstwa i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Po seansie zwycięzcy konkursu otrzymali
dodatkowo nagrody rzeczowe i dyplomy.
Biblioteka Miejska
31 października trzynaścioro dzieci (siedmioro z dzielnicy OTK i sześcioro z bloku przy ulicy Północnej) udało
się do biblioteki na film „Coco” dotyczący niełatwego tematu śmierci bliskich, ale także samodzielnego
podejmowania decyzji o własnym życiu. Poruszająca fabuła filmu wzruszyła dzieci i skłoniła do osobistych
refleksji.
Biblioteka Miejska
7 listopada czworo dzieci z dzielnicy OTK rozwijało swoje umiejętności taneczne rywalizując w grach
kinetycznych.
Próby do konkursu „Mam Talent”
W dniach 14,15, 21, 22 i 26 listopada w Bibliotece Miejskiej i w bloku przy ulicy Azot odbyły się próby do
konkursu „Mam Talent”. Czworo dzieci z dzielnicy OTK i jedno z bloku przy ulicy Północnej przygotowało pod
okiem pedagogów – animatorów cztery występy wokalne a troje dzieci z bloku przy ulicy Azot występ
akrobatyczny.
Młodzieżowy Dom Kultury
19 listopada sześcioro dzieci z dzielnicy OTK podziwiało młodych wykonawców w koncercie pieśni
patriotycznych oraz w przedstawieniu pt.:”W starej szafie”, które odbyły się z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości.

Konkurs „Mam Talent”
27 listopada odbyła się IV edycja konkursu „Mam Talent” zorganizowana przez Program „Kompas”.
Tym razem współorganizatorem był Klub Miejskiego Centrum Kultury i Sportu „Pod Skałką”, który użyczył
lokalu w celu przeprowadzenia zabawy. Oprócz dzieci objętych Programem „Kompas” w konkursie wzięli
udział przedstawiciele Klubu „Podłęże”, Klubu „Niko” i Klubu „Pod Skałką”. Wieczór uświetniły występy
młodych tancerzy ze Szkoły Tańca „Elite”. Dzieci prezentując swoje talenty oceniane były przez niezależne
jury w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, klasa I-III oraz klasa IV-VI. Nasi podopieczni
prezentując występy wokalne zajęli II miejsce w kategorii klas I-III oraz II miejsce w kategorii klas IV-VI.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy a dla wszystkich uczestników i gości przygotowany był
poczęstunek w postaci ciasteczek i owoców. Konkurs zgromadził liczną widownię.
Andrzejki
30 listopada jedenaścioro dzieci (siedmioro z bloku przy ulicy Azot i czworo z dzielnicy OTK) wzięło udział
w wieczorze Andrzejkowym zorganizowanym przez Klub „Niko”, podczas którego każde dziecko mogło
dowiedzieć się co je czeka w przyszłości, jak będzie miała na imię przyszła miłość i które z nich pierwsze
stanie na ślubnym kobiercu. Miłym akcentem spotkania był również słodki poczęstunek.
Mikołajki
5 grudnia 28 dzieci (16 z bloku przy ulicy Północnej i 12 z dzielnicy OTK) wzięło udział w s potkaniu
z Mikołajem, które miało miejsce jak co roku na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. W oczekiwaniu na
Świętego Mikołaja dzieci przygotowywały dla niego małe niespodzianki – kolorowe projekty sań, które potem każde
dziecko wręczyło Świętemu w podziękowaniu za piękny prezent. Całość uświetniły dekoracje i słodki poczęstunek dla
wszystkich gości.
6 grudnia 42 dzieci (17 z bloku przy ulicy Sulińskiego, 15 z dzielnicy OTK , 7 z dzielnicy Azot i 3 z bloku przy ulicy
Północnej) spotkało się z Mikołajem w Bibliotece Miejskiej. W oczekiwaniu na przybycie Świętego, nasi podopieczni po
raz drugi zaprezentowali przedstawienie kukiełkowe pt. „Czerwony Kapturek”. Spotkanie urozmaicił wspólny śpiew kolęd
a po otrzymaniu wymarzonych prezentów dzieci mogły udać się z rodzicami na jaworznicki rynek, gdzie czekały kolejne
atrakcje, min. śnieżna parada i wspólne zaświecenie choinki.
Laserhouse
19 grudnia ośmioro dzieci (troje z bloku przy ulicy Azot, czworo z dzielnicy OTK i jedno z bloku przy ulicy Północnej)
w nagrodę za udział w Konkursie „Mam Talent” pojechało do Laserhouse w Sosnowcu. Wspólna zabawa przysporzyła
dzieciom wiele radości.

