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                           Jak świętowaliśmy 
           Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek?

6 listopada hucznie obchodziliśmy 
 „Dzień postaci z bajek”.

Nasza szkoła zamieniła się w baśniową krainę, w
której przebywają bohaterowie najróżniejszych

bajek i baśni. To nietypowe święto przypomniało
nam o tym,  jak ważne są bajki i że warto do nich

wracać, bowiem to właśnie dzięki nim nasza
wyobraźnia „pracuje na najwyższych obrotach.”

  Dzieci uwielbiają bajki i baśnie.
       To prawda oczywista!

 Baśnie mają wiele wartości
wychowawczych i poznawczych.
Rozwijają fantazję i wyobraźnię.
Wpływają na sferę emocjonalną
dziecka i mają ogromny wpływ
na jego rozwój moralny. Dzięki
czytaniu baśni dziecko rozwija
się wewnętrznie i staje się
wrażliwsze na losy drugiego
człowieka. Dlatego tak ważne
jest czytanie dzieciom baśni –
czytanie po to - aby były mądre,
dobre i szczęśliwe.
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Już od rana w naszej bibliotece zaroiło się
od baśniowych postaci. Jako pierwszy
wypożyczyć książkę przyszedł… Czerwony
Kapturek!
Zaraz za Kapturkiem pojawiła się  cała
plejada uśmiechniętych księżniczek,
smerfów, krasnoludków, myszek, wilków,
królów, wróżek, muszkieterów  i wiele, wiele
innych bajkowych postaci! N.P
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         W tym dniu gimnazjaliści czytali młodszym koleżankom i kolegom baśnie,
wykorzystując teatrzyk obrazkowy kamishibai, dzięki któremu najmłodsi  przenieśli się
w fantastyczny świat, w którym dobro zawsze zwycięża, a zło zostaje ukarane.
Ulubione baśnie czytaliśmy również przez cały dzień w bibliotece, a w świetlicy był
wyświetlany seans filmowy.
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        Na zorganizowanej z tej okazji szkolnej
imprezie, uczniowie klas młodszych przygotowali
przedstawienie, odbył się pokaz mody bajowej i
cała szkoła wspólnie opowiedziała bajkę o
„Czerwonym Kapturku”. Nie zabrakło zagadek o
literackich bohaterach za odgadnięcie których
każdy otrzymał pyszne cukierki ufundowane przez
Samorząd Uczniowski.

N.P

N.P

M.K.M.K.M.K.


	Jak świętowaliśmy
	Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek?
	Dzieci uwielbiają bajki i baśnie.
	To prawda oczywista!
	Baśnie mają wiele wartości wychowawczych i poznawczych. Rozwijają fantazję i wyobraźnię. Wpływają na sferę emocjonalną dziecka i mają ogromny wpływ na jego rozwój moralny. Dzięki czytaniu baśni dziecko rozwija się wewnętrznie i staje się wrażliwsze na losy drugiego człowieka. Dlatego tak ważne jest czytanie dzieciom baśni – czytanie po to - aby były mądre, dobre i szczęśliwe.
	6 listopada hucznie obchodziliśmy   „Dzień postaci z bajek”.
	Nasza szkoła zamieniła się w baśniową krainę, w której przebywają bohaterowie najróżniejszych bajek i baśni. To nietypowe święto przypomniało nam o tym,  jak ważne są bajki i że warto do nich wracać, bowiem to właśnie dzięki nim nasza wyobraźnia „pracuje na najwyższych obrotach.”
	Już od rana w naszej bibliotece zaroiło się od baśniowych postaci. Jako pierwszy wypożyczyć książkę przyszedł… Czerwony Kapturek! Zaraz za Kapturkiem pojawiła się  cała plejada uśmiechniętych księżniczek, smerfów, krasnoludków, myszek, wilków, królów, wróżek, muszkieterów  i wiele, wiele innych bajkowych postaci!
	W tym dniu gimnazjaliści czytali młodszym koleżankom i kolegom baśnie, wykorzystując teatrzyk obrazkowy kamishibai, dzięki któremu najmłodsi  przenieśli się w fantastyczny świat, w którym dobro zawsze zwycięża, a zło zostaje ukarane. Ulubione baśnie czytaliśmy również przez cały dzień w bibliotece, a w świetlicy był wyświetlany seans filmowy.
	Na zorganizowanej z tej okazji szkolnej imprezie, uczniowie klas młodszych przygotowali przedstawienie, odbył się pokaz mody bajowej i cała szkoła wspólnie opowiedziała bajkę o „Czerwonym Kapturku”. Nie zabrakło zagadek o literackich bohaterach za odgadnięcie których każdy otrzymał pyszne cukierki ufundowane przez Samorząd Uczniowski.




