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– ZABAWY W HOLU NA PARTERZE
W środę od samego rana w szkolnym holu (na parterze) odbywały się zabawy związane ze znanymi
bajkami i baśniami. Pierwsze w zabawie wzięły udział grupy 0A, 0B, 0C. Dzieci rozpoznawały tytuły bajek
i baśni na podstawie przeczytanych fragmentów utoworów, kojarzyły baśnie z przedmiotami
pokazywanymi na ilustracjach, odgadywały zagadki literackie, wypowiadały się na temat poszanowania
książek. Na drugiej godzinie lekcyjnej przy bajkowej ławeczce spotkały się klasy IIIA i IIIB. Ich zadania
powiązane były z omawianymi lekturami: „Raj na Ziemi”, „Rady nie od parady” Małgorzaty Strzałkowskiej
i „Co to znaczy” Grzegorza Kasdepke. Uczniowie układali zdania - rozsypanki zaczerpnięte z książek
M. Strzałkowkiej, wypowiadali się na temat powiedzeń omówionych w książkach G. Kasdepki.
Podsumowaniem spotkania było wręczenie dyplomów i drobnych upominków za udział w szkolnym
konkursie literacko-plastycznym „Moja książka”. Na trzeciej i czwartej godzinie w spotkaniu wzięły udział
klasy IA, IB, IC oraz IIA i IIB. Uczniowie bez problemu odgadywali czytane fragmenty baśni, łaczyli ilistracje
z tytułami, rozwiązywali zagadki, układali rozsypanki, malowali na balonach twarze znanych postaci
bajkowych. Po zabawach klasy otrzymały dyplomy związane z udziałem w spotkamiu z okazji Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich.
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Spotkanie grup 0A, 0B, 0C. Odgadywanie tytułów baśni na podstawie ilustracji.

Uczennice klasy IIIA odczytują przygotowane przez klasy hasła nawiązujące do książek, czytania,
bookcrossingu.

Podsumowanie szkolnego konkursu pt.: „Moja książka” – wręczenie dyplomów i drobnych upominków.

Malowanie na balonie twarzy postaci z bajek i baśni.

Układanie i odczytanie haseł związanych z poszanowaniem
książki.

Zabawy związane z odgadywaniem tytułów bajek i baśni
na podstawie ilustracji; skojarzenia wyrazowe powiązane
z utworami braci Grimm i Ch.H. Andersena; malowanie twarzy
wylosowanych postaci, np.: król, księżniczka, smerf i inne.

Pamiątkowe zdjęcie po zabawie - klasa IC z panią Renatą Pochroń.

Pamiątkowe zdjęcie po zabawie - klasa IIB z panią Anną Ziętek.

Pamiątkowe zdjęcie
po zabawie - klasa IIA
z panią Iwoną
Dembowską

