Karnawałowo – zimowy początek nowego roku kalendarzowego w świetlicy.
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W świetlicy szkolnej jak zwykle wesoło i gwarno!
Taki też był styczeń – miesiąc rozpoczynający Nowy Rok. Po powrocie z wypoczynku w
przerwie świątecznej, uczniowie z ochotą przystąpili do wycinania i ozdabiania masek
karnawałowych. W ten sposób powstały maski: kotków, lisków, tygrysków i zajączków. Dzieci
według własnych pomysłów zadbały, aby każda maska była kolorowa, oryginalna i
niepowtarzalna.
„Jak karnawał, to karnawał...” – mówili stali bywalcy świetlicy. Uczniowie dołożyli wszelkich
starań, aby ich prace ozdobiły świetlicową wystawkę. Niektórzy jednak zabrali swoje prace, aby
wykorzystać je później podczas zabawy karnawałowej w szkole.
W związku z tegoroczną mroźną i śnieżną zimą, dzieci wyszły z inicjatywą tworzenia prac
dotyczących zimy w swoim rodzinnym mieście. Dlatego naszą bawialnię ozdobiły miejskie
kamienice i bloki pokryte czapami śniegu – zrobionymi z płatków kosmetycznych.
Kolejnym etapem utrwalania styczniowych wydarzeń świetlicowych było wykonywanie
eleganckich laurek dla Seniorów, czyli z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Powszechnie
wiadomo że to wyjątkowe święto cieszy się popularnością w grupach dzieci młodszych, które
uwielbiają swoje babcie i swoich dziadków. Dlatego wnukowie przebywający w świetlicy ze
szczególną starannością i pieczołowitością wykonywali przestrzenne, kolorowe wyklejanki z
motywami kwiatowymi. Oczywiście wychowawczynie w świetlicy szkolnej zadbały, aby te
oryginalne prace dopełniły cały wystrój wnętrza.
Wkrótce ferie zimowe!
Czas bardzo wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Jednak musimy pamiętać, aby wypoczynek
był nie tylko efektywny, ale również bezpieczny. Stąd wychowawczynie w świetlicy poświęciły
ostatni tydzień stycznia na pogadanki na temat bezpiecznego spędzania ferii. Dzieci
uczestniczyły w dyskusjach, kolorowały obrazki związane z bezpiecznym uprawianiem sportów
zimowych, a także odgrywały scenki, w których prezentowały właściwe postawy i zachowania
podczas odpoczynku zimowego.
Żegnamy na dwa tygodnie naszą wesołą, zimową świetlicę – wrócimy tu niebawem, aby znów
tworzyć, kreować, bawić się i odpoczywać. A teraz życzymy wszystkim naszym sympatycznym
wychowankom udanych i bezpiecznych ferii. Do zobaczenia w lutym...
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