Ruszyło „kostkowe

szaleństwo”

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chojnicach
Za nami już drugie spotkanie miłośników kostki Rubika! Młodzi, pełni energii i ciągle
pozytywnie zakręceni – speedcuberzy z całego powiatu chojnickiego już nie mogli się
doczekać, kiedy po wakacjach zacznie się ich kolejna, wspólna przygoda z kostką Rubika.

Zgodnie z zeszłorocznym zwyczajem zajęcia w roku szkolnym 2017/18 będą odbywały się
w każdy piątek, w godz. 16.00-18.00 w sali 033 – konferencyjnej (parter) CEW przy ul.
Marsz. J. Piłsudskiego w Chojnicach. Nabór do grupy jest otwarty, na zajęcia może zgłosić
się każdy. Mają one charakter psychoedukacyjny, ukierunkowane są głównie na rozwijanie
u dzieci i młodzieży ich predyspozycji i zainteresowań.
Uczestnicy zajęć razem bawią się, uczą, wzajemnie wspierają. Poza układaniem
magicznego sześcianu ich pasją są wszelakie łamigłówki, gry zręcznościowe i logiczne.
Z roku na rok na spotkania chojnickich speedcuberów przychodzi coraz więcej dzieci
i młodzieży z różnych szkół.

Do tej pory wielu uczestnikom zajęć kostka Rubika pozwoliła pokonać swoje słabości,
uwierzyć w siebie i otworzyć się na innych ludzi. Teraz już nie trzeba nikogo przekonywać,
że układanie kostki czyni cuda, rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć, wspomaga koncentrację,
uczy pokory i samodyscypliny, zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań. Układanie
kostki kształtuje charakter, wyzwala energię i ambicje, uczy podporządkowania się ścisłym
zasadom.
Chojniccy speedcuberzy wiedzą, co oznacza lojalność wobec siebie, wzajemne
zrozumienie i prawdziwa, koleżeńska przyjaźń.
Zawsze najmilszymi gośćmi na piątkowych zajęciach są rodzice. Ich udział stanowi dla
tych młodych ludzi dodatkowy doping do układania magicznego sześcianu.

W ostatni piątek na zajęciach gościła pani Bogna Klunder, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach – patronka i przyjaciółka chojnickiego koła
miłośników kostki Rubika.

Jak widać układanie magicznej kosteczki pani Bognie wychodzi coraz lepiej – w razie
wątpliwości zawsze może liczyć na wsparcie.
W imieniu wszystkich pasjonatów „kostkowego szaleństwa” w nowym roku szkolnym
2017/18 wszystkim życzymy pozytywnej energii i zapału, poszerzania horyzontów
i odnalezienia własnych

Hanna Gleńska – opiekunka grupy

