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 5 listopada magiczny dzień dla
Oddziałów Przedszkolnych.

                          Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek               .

a.g.

Nasze przedszkole włączyło się w obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. W
sali maluszków została przygotowana:
 wystawa książek, dekoracje bajkowe oraz " galeria postaci bajkowych ". Oryginalne plakaty
postaci bajkowych przygotowali nauczyciele. Dzieci dzień wcześniej pomagały w dekoracji
sali.
W dniu 5 XI 2016 r. nasza sala zamieniła się w bajkową krainę.Ten magiczny dzień
zwieńczyły: bajkowy bal oraz słodka niespodzianka. 

Organizatorki akcji: Anna Pabjanczyk, Agnieszka Śliwińska oraz Anna Gierlińska
serdecznie dziękują dzieciom za udział w naszym bajkowym spotkaniu. Wszystkim
rodzicom zaś proponują czytanie dzieciom ponieważ dzięki temu rozwija się dziecięca
fantazja, pamięć oraz wzbogaca słownictwo.

Czerwone liście.
Mgła spowiła łąkę.
Deszcz...
                   R.

Jesień.
Chłód, na drzewach
biała rosa.
                   K.Ś.

.

           Jesienne Haiku...
               klas IV - VI

Ranek.
Szary chłód.
Krzyk ciszy.
           A.W.

Jesienna muzyka,
nuty niosą liście.
Pada deszcz.
                       M.K.

Anna Gierlińska
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                     Dzień Pluszowego Misia 
                                      oraz 
                 Cała Polska Czyta Dzieciom

A.Ś.

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny Pluszowego Misia. Miś jest przyjacielem dzieci, czy
wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela? Z okazji Święta Pluszowego Misia, zorganizowaliśmy uroczystość w

Przedszkolu. Każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego misia - pluszaka.

 Zabawka ta towarzyszy dzieciom wiele lat, to nie tylko pluszowa przytulanka, to "ktoś" bardzo bliski, czuły, cierpliwy i
często niezastąpiony. Wspólnie z nauczycielkami postanowiłyśmy przybliżyć dzieciom wszystko co wiąże się z misiem.
I u nas rozpoczęła się zabawa. Najpierw dzieci obejrzały teatrzyk pt. "Przygoda Misia" ,przygotowany przez klasę piąta

pod okiem p. Anny Gierlińskiej Następnie wysłuchały kilku bajek i wierszy w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
realizowanej z projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" . W roli "Bajarzy" wystąpiły: p. Bogusława

Kaźmierczak , mama Tosi oraz pani Małgorzata Gasik, nauczycielka naszej szkoły. Później dzieci zatańczyły z misiami
do piosenki "Pluszowy miś ", „Misie Szare”, Jada , jada misie”. Następnie odbył się konkurs -„Misiowe smaczki”,

podczas którego dzieci odgadywały ulubione przysmaki niedźwiadków , ale jak się okazało również naszych dzieci.
Przybliżyliśmy dzieciom historię pluszowego misia oraz innych bohaterów literackich i filmowych w czasie prezentacji
multimedialnej , zachęcając przy tym do częstszego sięgania po literaturę dziecięcą. Dzieci kolorowały misie i wycinały

sylwety.  Ponadto rozwiązywały misiowe zagadki. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały słodka niespodziankę.
Wspólna zabawa przy muzyce dobiegła końca, ale wydaje mi się, że to nie koniec przygód Pluszowego Misia.

Na koniec  wspólne zdjęcie.

A.Ś.
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     Maraton Czytania

                            Wieczór z książką

A.Ś.

2 grudnia w naszej szkole po raz pierwszy odbył się „Wieczór z książką”. Na to
spotkanie wybraliśmy powieść Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”,
jako jedną z najsłynniejszych powieści tego autora, skierowaną do dzieci i
młodzieży.
Wśród przybyłych gości znaleźli się Wójt Gminy Łęczyca pan Jacek
Rogoziński, przedstawiciele Rady Rodziców, czyli pani Monika Gabrysiak, pani
Magdalena Graczyk, pani Mirosława Florczak, pani Justyna Jaszczak oraz
radna Gminy Łęczyca pani Maria Gmerek.

Wieczór
zainaugurowała pani
dyrektor Emilia
Kołodziejczyk.
Następnie zaproszeni
goście oraz
uczniowie przeczytali
kilka wybranych
fragmentów powieści.
W przerwie wszyscy
zebrani udali się na
poczęstunek.
Spotkanie zamykał
seans filmowy
zekranizowanej
książki „W pustyni i w
puszczy”, podczas

którego młodzi
uczestnicy mieli
okazję wyciągnąć
wnioski, prowadzące
do dalszych dyskusji
nad różnicami
pomiędzy
scenariuszem filmu a
treścią powieści.

A.Ś.

A.Ś. A.Ś.

Organizacja "Wieczoru z książką" była
również pretekstem do przeprowadzenia
Maratonu czytania.
Zaproszeni uczniowie przynieśli
ze sobą swoje ulubione książki,
które czytali podczas spotkania. 
Dwie uczennice z klasy piątej i szóstej
czytały  koleżankom i kolegom wybrane
fragmenty książki wieczoru. 
Dziewczyny, gratulujemy odwagi!

Wieczór z książką to impreza, której
celem było rozwijanie kompetencji
czytelniczych oraz upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
realizowana w ramach projektu:
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”.
Okazało się, że czytanie może być
przyjemne, wzmacniać relacje
międzyludzkie. Książka może być
również najlepszym tematem do
rozmowy.
Goście oraz Uczniowie już zapowiedzieli swój
udział w kolejnym spotkaniu z książką.

A.Ś.

A.Ś.

A.Ś. A.Ś.
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  5. ,,W pustyni i w puszczy"  Henryk Sienkiewicz
  4. ,,Licencja na zakochanie"  Marcin Pałasz
  3. ,,Pan Smrodek"  David Walliams
  2. ,,M jak dżem"   Agnieszka Tyszka 
  1. ,,Harry Potter i Przeklęte dziecko"  J.K.Rowling , John Tiffany ,          
     Jack Thoren

Oleszek

                    TOP 5 KSIĄŻEK
       

Ola
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