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    "SIENKIEWICZADA" w SP 92

Co wiemy o Henryku
Sienkiewiczu?

Zdobywaliśmy Certyfikat znawcy  życia 
i twórczości Henryka Sienkiewicza.
W poniedziałek rozpoczęliśmy  tydzień
"Sienkiewiczady". Podchody związane z
życiem i twórczością Henryka Sinkiewicza
były bardzo ciekawym wydarzeniem.
Biegaliśmy po korytarzach i w różnych
miejscach szukaliśmy informacji o pisarzu.
Zadania wymagało sprytu, wiedzy i 
spostrzegawczości. Było to bardzo fajne
przeżycie .
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17 października wszyscy uczniowie mieli
okazję wziąć udział w Turnieju wiedzy 
o pisarzu. Następnego dnia klasy IV
tworzyły portrety Sienkiewicza, klasy V
mapę myśli z podróżami pisarza, a szóste
klasy wykonały mapy myśli "Sienkiewicz
wokół nas". Uczniowie wykonywali również
okładkę do wybranych baśni pisarza.

Rok 2016 Senat
Rzeczpospolitej
Polskiej ogłosił
rokiem Henryka
Sienkiewicza.

Stulecie śmierci
pisarza panie Beata
Arend
i Dagmara Palka
uczciły
Sienkiewiczadą,
czyli sztafetą
literacką. Wzięli 
w niej udział
uczniowie klas IV -
VI. 
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W środę odbył się barwny KOROWÓD POSTACI z książek, które napisał
Henryk  Sienkiewicz. Uczniowie wykazali się wielką pomysłowością.
Spacerowaliśmy po korytarzu podczas przerw i  rozdawaliśmy cukierki z
cytatami z dzieł Henryka Sienkiewicza. Podsumowaniem był konkurs, na
którym uczestnicy musieli zaprezentować stroje, ale też przedstawić
bohatera i hasło, którym się kierował. Wybór był trudny, gdyż bardzo dużo
dzieci wzięło udział w zabawie.Uczniowie z klas V i VI wykonali albumy
rodzinne  w wersji papierowej lub prezentację multimedialną.Czwartek
upłynął pod znakiem poezji. Chętni mogli wziąć udział w Szkolnym
Konkursie Poetyckim "Wiersz bez kiczu o Sienkiewiczu". Mogli też
zaprezentować swoje zdolności plastyczne tworząc projekt okładki do
wybranej baśni  pisarza. W piątek spotkaliśmy się z utworami Henryka
Sienkiewicza w szkolnej akcji głośnego czytania. Najpierw nauczyciele
odczytali "Bajkę" H. Sienkiewicza z podziałem na role, następnie
wszystkie klasy czytały chórem "Legendę Żeglarską" Ten tydzień był
naprawdę ciekawy, wiele się dowiedzieliśmy o pisarzu tworzącym dla
"pokrzepienia serc" wszystkich Polaków pod zaborami. Myślę, że wielu z
nas chętnie przeczyta "W pustyni i w puszczy" i inne jego utwory.
Bardzo nam się takie poznanie Henryka Sienkiewicza spodobało.
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Podsumowaniem tygodnia było
uroczyste wręczenie certyfikatów 
i dyplomów. Nie obyło się bez
oklasków, nagród i gratulacji pani
Dyrektor. To naprawdę świetny
pomysł na popularyzowanie
twórczości naszych wybitnych
pisarzy.
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Nasze działania: 
"Korowód Postaci"
"Wiersz bez kiczu o Sienkiewiczu"
"Głośne czytanie Sienkiewicza"
Mapa myśli :                
"Sienkiewicz wokół nas"
"Turniej wiedzy o Sienkiewiczu"
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