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Nasze talenty

Milenka próbuje grać na gitarze

Paulinka i Alicja grają na kalimbie

Meandrowe przyjęcie
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MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW

.
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Jedni pięknie malują, lepią z gliny, inni są świetni w różnych dyscyplinach sportowych
albo w grze na instrumentach. Są też tacy, którzy potrafią rozweselać innych, pomagać
lub robić niespodzianki. Każdy ma jakiś talent i umiejętności. Podczas ferii w Meandrze
odbywały się zajęcia o talentach. Niektórzy przekonali się, że lubią śpiewać i grać na
janczarkach, bębenkach i kalimbie. Inni odkryli jaką frajdę daje wspólne budowanie wieży
albo organizowanie przyjęcia.
Wiktor, Ala i Tomek uwielbiają karate. Alicja uczy się grać na gitarze. Paulina świetnie
rysuje. Dzieci miały okazję pokazać swoje umiejętności podczas konkursu "Mam talent".
Prezentacja przed innymi była dla nich dużym wyzwaniem, ale przyniosła ogromną
satysfakcję i radość. Jeśli chcesz odkryć i rozwijać swoje talenty, przyjdź do Grandklubu
Meander. Naprawdę warto. Zapraszamy :)

ODKRYJ SWÓJ TALENT

"Mam talent" – tak o sobie może powiedzieć każde dziecko, które przychodzi do
Grandklubu Meander. Tu każdy odkrywa swoje zainteresowania i pasje.
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MEANDER - lubię to!POZNAJCIE NASZE
ZWIERZAKI

Mam na imię
Dorota. Mieszkam u
Kariny. Lubię
podjadać 
i biegać za piłką.
Prawie ciągle śpię.
Czasami mogę
drapnąć.

Jestem Koka. Moi
kochani właściciele
wzięli mnie ze
schroniska. Mam
dużo energii i lubię
szybko biegać.
Mieszkam u Zuzi.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
DZIENNIKARSKIE!

Jeśli lubisz pisać, fotografować, robić wywiady
lub chcesz się tego nauczyć, zapraszamy cię
na warsztaty dziennikarskie "Zielone Sówki".
Spotykamy się w piątki od godz. 14.45 do
16.15 w Grandklubie Meander. Razem 
z nami będziesz tworzyć gazetkę
"Meanderek". Zgłoszenia: tel. 690 595 033

.

W Meandrze panuje miła atmosfera i są fajni
ludzie. Uczęszczam na Meandrową Agencję
Wydarzeń, warsztaty dziennikarskie i na
spotkania klubowe. Pomagam w organizacji
różnych wydarzeń, np. Halloween, Walentynek,
Andrzejek i ferii. Wszyscy tu dobrze się bawimy,
uczymy i spędzamy ze sobą czas. Mam tutaj
swoich przyjaciół. Zuzia 

Chodzę do Meandra na zajęcia ceramiczne,
dziennikarskie, spotkania klubowe i plastyczne.
Najbardziej z nich lubię warsztaty ceramiczne.
Lepimy z gliny zwierzaki, kubki, stworki i inne
przedmioty. Do klubu chodzę, bo jest tutaj
ciekawie. Karina

Chodzę do Meandra już drugi rok. Bardzo lubię
malować, rysować, lepić, a w klubie mogę to
robić. Biorę udział w zajęciach ceramicznych, 
a od niedawna jestem też w grupie meandrowych
dziennikarzy. Klub Meander jest bardzo fajny.
Spotykam tu miłych, mądrych i uważnych ludzi.
Sabinka

Chodzę na ceramikę i zajęcia dziennikarskie.
Najbardziej lubię lepić z gliny. Panie, które
prowadzą zajęcia, są bardzo miłe. W Meandrze
można ciekawie spędzić czas. Kuba

Uczęszczam na plastykę, zajęcia dziennikarskie,
poniedziałkowe spotkania klubowe oraz na
warsztaty ceramiczne. Lubię chodzić również na
zajęcia bębniarskie, ponieważ mogę grać na
różnych instrumentach, np. didgeridoo i hand
drum. Miriam.

Mam na imię
Puszystik.
Mieszkam 
u Miriam, która
dostała mnie od św.
Mikołaja. Lubię jeść
warzywa i obgryzać
drewniany domek.
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Nasza redakcja "Zielone Sówki"

Wiosną zbieramy
dla kotków karmę.
Chcesz dożywić
nasze kociaki?
Podaruj im
przysmaki! 
Karmę przyjmujemy
w sali klubu
Meander w Szkole
Podstawowej Nr 9 
w Sopocie. 

POMAGAMY
KOCIAKOM

Serdecznie
dziękujemy
wszystkim, którzy
wzięli udział w akcji
zbierania kocy 
i karmy dla
bezdomnych kotów
z osiedla Brodwino.

CIEKAWOSTKA!

CZY WIESZ, ŻE...
Słowo "meander"
ma kilka znaczeń, 
z których najbardziej
powszechne są
dwa: jedno to zakole
rzeki, drugie –
geometryczny wzór
lub ornament.
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Jesteś ciekawy/a,
co się dzieje 
w Grandklubie
Meander?
Odwiedź naszą
stronę:
www.facebook.com
/GrandklubMeander/
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