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                      LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU

    Dzień 8 listopada był dniem szczególnym zarówno dla nas uczniów, jak i nauczycieli.
Tego dnia nasza szkoła brała udział dwóch przedsięwzięciach: „Szkoła do hymnu” oraz
w drugiej części akcji „Przerwany marsz - Pamiętniki pokoleń” . Na sali gimnastycznej
zebrała się cała szkoła, a także zaproszeni goście: pokolenie Polskich Dzieci Wojny, 
a także ks. Bolesław Stępnik oraz zastępca wójta Gminy Turobin - Piotr Maciąg.
    Nasza pani dyrektor Małgorzata Sikora przywitała nas uczniów, grono pedagogiczne
i zaproszonych gości. Następnie koleżanki z klasy ósmej poprowadziły dalszą część
spotkania. Usłyszeliśmy piosenkę „Uwierz Polsko” w wykonaniu Zuzanny Derkacz
i obejrzeliśmy prezentację zdjęć naszej ojczyzny. Kolejnym punktem programu były
nagrane wywiady z ludźmi, którzy przeżyli II wojnę światową. Dopełnieniem filmowych
rozmów były świadectwa przekazane na żywo przez zaproszonych gości. Dzięki
wspomnieniom tych starszych ludzi mogliśmy dowiedzieć się co robili i jak wyglądało
dzieciństwo w czasie wojny.
    Punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy uroczyście odśpiewaliśmy hymn Polski.
    Cieszę się ze mogłam brać udział właśnie w takiej akcji. Ponieważ w ten sposób
można pokazać swoje uczucia patriotyczne oraz miłość do ojczyzny.
                                                                                                    Martyna Brodaczewska
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     Młodsze przedszkolaki poznają symbole narodowe

Prace przedszkolaków

Budzenie miłości dzieci do
małej i wielkiej Ojczyzny jest
jednym z celów wychowania
patriotycznego w
przedszkolu, dlatego nasze
maluszki w trakcie zajęć
dydaktycznych zostały
zapoznane z symbolami
narodowymi naszego kraju.

Zabawy przy muzyce

Z czego słynie Polska?

    3-latki bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach powiązanych            z
symbolami, np. grając w grę „Orzeł czy reszka”. Wskazywały także
obrazki ilustrujące to, z czego Polska słynie. Dzieci brały udział również
w zabawach muzyczno-ruchowych np. „Maszerują żołnierze drogą” gdzie
frajdą była zabawa w bycie żołnierzem wojska polskiego                
i chodzenie w rytm akompaniamentu. Nie zabrakło również muzyki
patriotycznej do której dzieci poruszały się zgodnie ze wskazówkami
nauczyciela. Prawdziwa lekcja patriotyzmu nie odbyłaby się bez lekcji
historii, którą dzieci odtwarzały na podstawie historyjki obrazkowej
ułożonej przez nauczyciela. Zadaniem dzieci było odnalezienie orłów  
na plakatach flag, przeliczanie flag oraz opowiedzenie historii
zilustrowanej przy użyciu obrazków. Na takich zajęciach nie mogło
zabraknąć hymnu narodowego, który wszyscy razem uroczyście
odśpiewali. Podczas zajęć plastycznych każdy przedszkolak wyklejał
kontur polskiej flagi bibułą w barwach narodowych.
    „Polska moją ojczyzną” to ważne zajęcia wychowania patriotycznego,
które miały rozbudzić w naszych przedszkolakach iskrę patriotyzmu        i
szacunku do symboli narodowych.
                
                                                                                       Patka Krzyszczak
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                               Jesień oczami dzieci

Moje pomysły na

jesienne wieczory 

W jednym z ostatnich dni
dzieci z oddziału
przedszkolnego w grupie
„starszaków” tworzyły
niezwykły i bardzo kolorowy
krajobraz jesienny. Celem 
pracy było podsumowanie 
informacji na temat jesieni
zdobytych na zajęciach
przedszkolnych
oraz podczas spacerów
i obserwacji przyrodniczych.

Prace zerówki

    Podczas wykonywania pracy plastycznej dzieci pokazały swoje
manualne i twórcze zdolności. Prace miały na celu pobudzenie
wyobraźni dzieci oraz poznanie nowej techniki plastycznej, jaką jest
wykorzystanie surowca przyrodniczego do własnego użytku oraz użycie
własnych palców do malowania farbami. Praca plastyczna polegała    
na wykorzystaniu różnych materiałów w tym materiału przyrodniczego.
Każde z dzieci dostało biała kartkę A4 z szablonem drzew bez liści.
Dzieci do pracy używały kredek, farb plakatowych oraz liści
i… upragnionego kleju wyciskanego „Magic”. Pomimo różnych trudności
każde dziecko pracowało wytrwale i z wielkim zaangażowaniem.
Starszaki z uwagą słuchali pomocy nauczyciela oraz starali się zrobić
pracę jak najlepiej, aby oddać piękno jesieni, którą mieli możliwość
zaobserwować wcześniej na spacerach.
    Arcydzieła zerówki zawisły na korytarzu szkolnym, gdzie starsi
uczniowie a także nauczyciele i rodzice mogą je podziwiać. Efekt pracy
dzieci jest niesamowity!                                                     
                                                                                            Maja DerkaczDo najpopularniejszych

planszówek możemy zaliczyć
następujące przykłady:
- gorący ziemniak,
- chińczyk,
- monopoli,
- wielki biznes,
- 5 sekund,
- i wiele innych.

    Najpopularniejsze planszówki
to: Gorący ziemniak, Chińczyk,
Monopoli, Wielki biznes czy 5
sekund.
    Oprócz gier planszowych
można również grać w karty. Gra
w „oczko” i tzw. „gra w wojnę” to
moje ulubione gry karciane. Do
rozgrywek możemy wykorzystać
również zwykły papier i pograć
np. w statki czy państwa miasta.
Obie rozwijają umiejętności
strategiczne i uczą szybkiego
myślenia. 
    Do gry można użyć też całego
ciała i pograć z najbliższymi w
kalambury. Poza graniem można
także: rysować, malować czy
kolorować.
Myślę, że moje pomysły na
jesienne wieczory ćwiczą umysł,
ale przede wszystkim dostarczają
zabawy i uśmiechu.          
                                Amelia Dziura

Red.: Kto zna "Pełny kurnik"?

Fot. A.D.
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     REDAKCJA 
     ZAPRASZA

                                Wspólne śniadanie

Podczas pracy Wszyscy razem

Redakcja Szkolne Newsy poszukuje chętnych do współpracy. Zebrania
redakcyjne odbywają się w środy o godzinie 8 rano w sali specjalistów.
Jesteś ciekawy świata? Chcesz poćwiczyć pisanie? Interesujesz się
informatyką, fotografią albo rysunkiem? 
    Zapraszamy do naszego grona! :)

7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Szymona Szymonowica w Czernięcinie
odbyła się akcja pod nazwą "Śniadanie daje moc!".

Na pierwszej lekcji uczniowie z klas I-III ze wsparciem swoich wychowawczyń zabrali się do przyrządzania
śniadania. W menu były: pyszne kanapki z warzywami i pożywne mleko z płatkami. Wytężona praca zaostrzyła
apetyt uczniów, a wspólne zdjęcie „kucharzy” wywołało uśmiech na twarzy.
                                                                                                                                                           Dorota Skiba

Kanapki Smacznego! Kl.III
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