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                 NARESZCIE POWRACA                   
   "NORMALNOŚĆ" DO ŻYCIA SZKOLNEGO

Izolację i czas
rygorystycznych
obostrzeń mamy
już za sobą. Przed
nami wakacje i
sporo wolnego
czasu. Jak
wypełnić dni? Jak
na nowo zawiązać
relacje ze
znajomymi?
Aktywność na
świeżym
powietrzu będzie
wskazana!

.
Odliczamy już dni
do wakacji.
Każdy z nas
marzy, aby tym
razem były... inne.
Po prostu
"normalne", takie
jak zawsze. Bez
obawą przed
wirusem z całą
gamą atrakcji,
które pozwolą
zapomnieć...

.
.
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                  MAJÓWKA, JAK ZAWSZE?

 
Każdemu z nas majówka kojarzy się z długim
weekendem i biesiadowaniem na świeżym powietrzu.
Tego roku jak i poprzedniego majówkę obchodzić
będziemy inaczej niż zwykle ,w reżimie sanitarnym z
powodu pandemii, dlatego też tak popularne wyjazdy i
spotkania przy grillu są wręcz niemożliwe. Mimo to
spędźmy ten czas miło i aktywnie, przy ognisku lub
wycieczkach rowerowych zwiedzając naszą okolicę.
-Leszno nasze miasto, z którym wiąże się wiele
wspaniałych historii, tu warto zobaczyć rynek, stadion
żużlowy, Plac Kościuszki, lotnisko. Warto  wybrać się
na wycieczkę rowerową drogą św. Jakuba, lub
odwiedzić Karczmę Borową.
-Osieczna jedyne miejsce w Polsce gdzie zobaczysz
trzy wiatraki Koźlaki i jezioro Łoniewskie.
-Rydzyna z tego miejsca Polską rządziło dwóch
królów, warto zobaczyć zamek i Zalew Rydzyński.
-Racot największa stadnina koni w Europie.
Pamiętajmy jednak, że majówka to nie tylko długi
weekend, a przede wszystkim święta tak ważne dla
nas Polaków.
1 maj- Święto Pracy obchodzone od 1890 roku ,w
Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od
1950r. Dawniej z okazji tego święta organizowano
demonstracje lub pochody pierwszomajowe.
2 maj- to natomiast Dzień Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej.
3 maj- Święto Konstytucji 3 Maja jest  to święto
narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 roku
pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej
konstytucji.

. .
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 Osiodłaj konia!

Spędzamy teraz dużo czasu w domu.

Niestety nie mamy za dużo ruchu.
Spędzamy dużo godzin przed
urządzeniami elektronicznymi, nie jest to
dobre dla naszego zdrowia.
 
Świetnie jest wyjść na dwór i spędzić miło
czas. 
Nadeszła wiosna więc warto spróbować
coś nowego, ja mogę wam zaproponować
jazdę konną. Zawsze warto spróbować
swoich sił i podjąć nowe wyzwania. 
Jazda konna to nie tylko usiąść na
końskim grzbiecie. 

Możemy go czyścić, smarować kopyta, a
nawet zrobić mu fryzurę. 
To zwierzę może zostać naszym
przyjacielem. Koń jest miły i przyjazny.

Gdy mamy zły dzień, wystarczy wystarczy
dotknąć końską sierść, przytulić się i od
razu dzień staje się lepszy. Przebywanie
w stajni oraz boksach uczy nas zrozumieć
te zwierzęta. 
Praca przy nich nie jest łatwa, ale pozwala
lepiej poznać siebie i nauczyć się
odpowiedzialności i systematyki, które na
pewno przydadzą się w życiu. 
                                                                M.B.

. .
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               Jak możemy spędzić czas wolny?

Ostatnio bardzo dużo czasu spędzamy przy
komputerach, telefonach, tabletach i innych
urządzeniach z powodu nauczania zdalnego i wiem,
że po odejściu od komputera czy innego sprzętu
trzeba zregenerować się. Po całym dniu siedzenia
przed ekranem mamy ochotę na spędzenie czasu w
inny sposób niż dodatkowo przed sprzętem. W tym
artykule znajdziecie trochę wskazówek dotyczących,
jak można spędzić czas bez użycia sprzętu
elektronicznego. Sposobów na to jest wiele, w
przerwie pomiędzy lekcjami możemy się przewietrzyć
wychodząc na przykład na chwilę na podwórko, jeśli
go nie posiadasz, wyjdź na balkon lub otwórz okno.
Przejdźmy teraz do rzeczy. Co możemy?      Możemy:
pobawić się w kuchni pod czujnym okiem rodzica,
pograć w coś z rodzeństwem, poczytać jakieś ciekawe
książki lub wyjść na dwór poskakać np. na
trampolinie. Masz zwierzaka? Rusz się i wyjdź ze
swoim psem na spacer! Zabawa ze zwierzakami to
bardzo dobry sposób na spędzenie czasu. Możemy z
nimi nawet porozmawiać. W przypadku jeśli nie masz
podwórka możesz spróbować swoich sił w rysowaniu,
szkicowaniu lub czymś innym, co tylko Cię interesuje.
Dobrze Ci zrobi krótki spacer, czy przejażdżka
rowerem, ważne jest aby nie zabrakło nam ruchu.
Jeśli mieszkasz blisko swojego przyjaciela/przyjaciółki
to możecie się umówić i spotkać się. Mam nadzieję,
że moje porady się przydadzą...

.

.

.
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      Dzień Dziecka - niezapomniany dzień!

.

            Dzień Dziecka obchodzimy
zawsze                          1 czerwca. 
Jak sama nazwa wskazuje to święto
wszystkich dzieci, małych i dużych :)
Warto tego dnia pozwolić sobie na
odrobinę przyjemności.

Można skorzystać z poniższych
propozycji:
                                                                       
 -różne atrakcje np.: cyrk, kino, wesołe
miasteczko lub park linowy,
-wizyta w ulubionej restauracji dziecka,
-rodzinna wycieczka rowerowa,
-gry planszowe całą rodziną lub ze
znajomymi...                                                 
                                
Najważniejsze jest to, aby ten dzień był
radosny, niezapomniany oraz pełen
wrażeń.

Z okazji święta wszystkim dzieciom, również tym
większym życzymy samych najlepszych dni.

Redakcja Naszadziesiątk@

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 10 06/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plNasza Dziesiątk@

Spotkanie z panią Ewą Rosolską lokalną autorką
cyklu powieści dla młodzieży

.

       W dniu 01. czerwca z okazji
Dnia Dziecka, MBP w Lesznie
zorganizowała niespodziankę.     
Na leszczyńskim rynku odbyło się
spotkanie z autorką cyklu powieści 
dla młodzieży, panią Ewą
Rosolską. Pisarka promowała
kolejny, trzeci już tom przygód Julii
i Oliwiera. Przygotowano wiele
atrakcji, w tym warsztaty
plastyczne na których można było
wykonać witraż oraz zabawę
terenową - quest, w której braliśmy
udział. Poza tym w promocyjnej
cenie można było kupić całą
trylogię powieści wraz z dedykacją
autorki. Na koniec czekały na nas
pyszne lody. Zainteresowani
pozowali do karykatur autorstwa
Mirosława Małeckiego.

.
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