
Ostatnie zimowe przedsięwzięcia

Zima dużymi krokami zbliża się do końca. W szkolnej bibliotece 
finalizujemy wiele działań. Kontynuowane są konkursy do książek       
z projektu Nasza Mała Biblioteka, konkursy związanego z patronem 
szkoły i dzielnicowy konkurs czytelniczy "W świecie wyobraźni" 
Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki rozpoczęli prace nad kolejnymi
przygodami literackich bohaterów Broszka i Groszka. Zainicjowano 
prace nad przygotowaniem wielu działań związanych z realizacją 
hasła szkoły i upamiętnieniem patrona (ruchoma wystaw, quiz o 
patronie). Nauczyciele bibliotekarze aktywnie uczestniczą w formach 
doskonalenia zawodowego. Przybliżamy szkolną bibliotekę i jej 
działania mieszkańcom osiedla.

W sieci 
"Inspiracje są wśród nas"
dyskutujemy o szczęściu.

Członkowie Sieci podczas dyskusji

16. 02. 2019 roku spotkaliśmy się w zaprzyjaźnionej szkole nr 143     
w Warszawie na kolejnych warsztatach Sieci współpracy "Inspiracje
są wśród nas".  Spotkanie "O szczęściu czule i bez znieczulenia" 
poprowadziła Pani Iwona Szagała z PBW w Warszawie.

Prowadząca warsztaty pani Iwona Szagała



Warsztaty były niezwykle zajmujące
i pouczające. Dyskusje nad fragmentami
tekstów poświęconych tematowi szczęścia
zaangażowały wszystkich zebranych. W

argumentacji posiłkowaliśmy się tekstami
literackimi, ale także osobistymi

doświadczeniami.

Wystawa książek
(2 zdjęcia)

Ciekawe zajęcia były niezwykle inspirujące.  Z pewnością
wykorzystamy te doświadczenia w trakcie lekcji z uczniami.

            
Prezentacja projektu NMB

Podczas spotkania, mimo
pochłaniających warsztatów,

znalazła się chwila na wymianę
doświadczeń, rozmowy

o realizowanych projektach
i prowadzonych zajęciach.

Między innymi przekazaliśmy
informacje o prowadzonych
w naszej szkole działaniach

w ramach międzynarodowego
projektu Nasza Mała Biblioteka

koordynowanego ze strony
polskiej przez Wydawnictwo

Ezop.
Zaprezentowaliśmy także

książki promowane
w projekcie.



Uczestnicy w trakcie działań podczas warsztatów (8 zdjęć)



Nowe wyzwania konkursowe
w projekcie Nasza Mała Biblioteka

Klasa I d po przeczytaniu książki Przemysława Wechterowicza "Przytul mnie"
z zapałem wzięła się do pracy z tekstem książki. Dzieci z wielką frajdą

rozwiązywały łamigłówki.  Wzięły także udział w konkursie na napisanie
wiersza o przytulaniu. Klasa wykonała twórcza pracę - uczniowie są autorami

wiersza "Przytulanie". Oto ich dzieło.
 

Uczniowie klasy I d podczas pracy
nad wierszem o przytulaniu

(4 zdjęcia)

„Przytulanie”
1 Powiemy Wam panowie, panie                                3  A gdy piesek łapkę zwichnie,,

 Czym jest tytułowe przytulanie.,                                     Lub gdy w chorobie kichnie

 Tu ważne będzie każde zdanie                                        Wtedy przytul go do siebie,

 Gdyż pomaga na łez ocieranie.                                      Bo on bardzo lubi Ciebie.

2 Kiedy jest nam czasem źle,                                      4   Kiedy babcia jest chora

 A w szkole nie układa się,                                                I musi iść do doktora,

 Wtedy mama smutek utuli ,                                              Przytul ją zawsze do siebie.

 Gdy do siebie Cię przytuli .                                            Ona bardzo kocha Ciebie. 

                                    5 Bo to całe przytulanie,                    

                                       To uczuć naszych okazywanie

                           I gdy kogoś lubisz, kochasz,

                       W taki sposób mu to okaż!



Dzieci z oddziału przedszkolnego 0 a wzięły udział w konkursie "Wymiana
bohaterów literackich" Poznaliście już ich figurki bohatera książki "Ugotuj
mi bajkę". Jedna praca została wysłana do Szkoły Podstawowej nr 48 im. A
Próchnika w Warszawie, a druga do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Dotarła do nas figurka z tekstem "ugotowanej
bajki" ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. w

Warszawie. Dzieci dopisały dalsze przygody
przyjaźni Serduszka ze smokiem

Serduszko i historia uczniów z SP nr 48
       

Figurka Serduszka z tekstem naszych
przedszkolaków

Czytamy naszą  historię
przygód  Serduszka. 



Otrzymaliśmy także sympatyczne 
figurki kotów Ludwika  i  Amadeusza   
z książki "Biały jak śnieg i czarny jak 
węgiel" wraz  z ich przygodami. 
Figurki wykonała babcia jednego         
z uczniów, a historyjki napisali 
uczniowie klasy 3 a ze SP nr 9               
w Sieradzu.

Figurki i opowiadania  uczniów
klasy 3 a                                       
z Sieradza (2 zdjęcia)

 

Pracujemy z opowiadaniem uczniów z
Sieradza

Dopisaliśmy swoją historię i odesłaliśmy figurki do twórców

Czytamy naszą  historię
kotów . 



Dzieci z Oddziału 0 a pracowały też nad figurką
jedenastonożnej istoty do pracy konkursowej

z książki "Niedokonane odkrycie"

Figurka jedenastonożnej istoty

Prace na jedenastonożną istotą (2 zdjęcia)

Dzieci wykonały też rysunki jedenastonożnej istoty. Ich prace zostały zebrane
w albumie i wyeksponowane na wystawie w szkolnej bibliotece

Prace nad rysunkami 
jedenastonożnej istoty

Prace konkursowe( 2 zdjęcia)

W bibliotece są prezentowane prace
konkursowe z projektu NMB.  



Po każdym konkursie wystawa wzbogaca się o kolejne prace.
Uczniowie z klasy II b wykonali prace konkursowe do tekstu "Biały jak śnieg,

czarny jak węgiel". Dzieci napisały list od rodziny do kotów
 i wykonały rysunek dla kotów w imieniu dziecka. Tak wyglądała ich praca

nad zadaniem.

W trakcie pracy nad zadaniem konkursowym (5 zdjęć)

Prace konkursowe (2 zdjęcia)



Dzień otwarty
w szkolnej bibliotece

Lokal biblioteki( 2 zdjęcia)

1 marca 2019 roku szkolna biblioteka
wypełniła się małymi czytelnikami. Dzieci
z rodzicami odwiedzili lokal biblioteczny

podczas drzwi otwartych zorganizowanych
w szkole. 

Do biblioteki
zapraszały plakaty:
"Drzwi otwarte na

czytanie'

Plakaty  (2 zdjęcia)

W środku na odwiedzających czekało sporo atrakcji. Dzieci
mogły zwiedzić wystawy prac konkursowych uczniów

z projektu Nasza Mała Biblioteka,  zagrać w quiz "Znam te
bajki", poczytać w kąciku "Wszystkie ścieżki prowadzą

do książki", dokonać wpisu  do kroniki i w końcu zapoznać
się w kronikach z historią szkoły, poznać na wystawie

książek nowości z hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie.

 Na wystawie farm

Nasi goście, dzieci z 
rodzicami ( 4 zdjęcia)



Podczas quizu "Znam te bajki" 
(7 zdjęć)

W kąciku czytelniczym "Wszystkie ścieżki
prowadzą do książki" (3 zdjęcia)



Wystawa szkolnych kronik

Kiermasz książek z Hurtowni Tuliszków

Tu można było wpisać się do kroniki szkolnej
(3 zdjęcia)

Wpisy gości do kroniki



Zajęcia
z przedszkolakami
w ramach projektu

"Zaczytany Maluch"

07 marca 2019 roku w szkolnej bibliotece miało
miejsce niezwykłe wydarzenie. Odbyła się

konferencja w ramach realizowanego prze oddział
przedszkolny 0 b projektu "Zaczytany Maluch".

Dzieci zapoznały się z ideą projektu Nasza
Mała Biblioteka. Poznały książki z obu edycji

projektu. Podziwiały prace konkursowe
koleżanek i kolegów z klasy 2 b i oddziału 0 a

oraz uczniów klasy 3 a z Sieradza 

Podczas dyskusji o roli czytania dzieci
poznały teksty o literackich bohaterach

z pierwszej edycji projektu. Opowiadania
powstają już dwa lata,  a zabawa
kontynuowana jest i w tym roku.

Bohaterowie 'Broszka i Groszka wędrówek
po świecie" w tym roku będą uczestnikami
najważniejszych wydarzeń z historii Polski,
prowadzących do dzisiejszej Niepodległej.



Dzieci dyskutowały o tematyce książek z
II edycji projektu, wysłuchały teatrzyku
KAMISHIBAI "Zdziś Lubiksiążka" i mogły

pobuszować między półkami
w poszukiwaniu ulubionych książek

oraz zająć ich lekturą. 
 

Dyskusja o książkach (2 zdjęcia

 

Dzieci poznają
bibliotekę



Z wizytą
u przedszkolaków 

na konkursie
recytatorskim

12 marca 2019 roku Niepubliczne Przedszkole
"Kubuś Puchatek  i Przyjaciele" gościło małych

uczestników konkursu recytatorskiego
"Bajczytanki Pani Hanki". Dzieci w 4 grupach
wiekowych walczyły na interpretacje wierszy

Pani Hanny Niewiadomskiej. Sama poetka była
gościem honorowym tego spotkania.

Z wielką radością przyjęłam zaproszenie
do udziału w pracach komisji konkursowej.

Spotkanie z członkami komisji dało możliwość
do wymiany opinii na wiele tematów, także
do zaprezentowania działań naszej szkoły
na rzecz popularyzacji czytelnictwa wśród
najmłodszych odbiorców dzieł literackich. 

Poziom imprezy wyznaczył występ
gospodarzy. Z przyjemnością wysłuchaliśmy

hymnu przedszkola. Interpretacje wierszy
zachwyciły publiczność i jurorów. Dzieci były

bardzo dobrze przygotowane
do konkursu pod każdym względem.

Wykazały się ciekawą interpretacją, bardzo
dobrym opanowaniem tekstu oraz dobrą

intonacją i dykcją. 

Przy tak wyrównanej rywalizacji szczególnie cieszą
sukcesy naszych konkursowiczów.

W grupie 5-ciolatków wystąpiła
Zosia Greczan, która ujęła

komisję interpretacją wiersza
"Fikoły"  i to ona zajęła I miejsce

w swojej grupie wiekowej.



Drugim reprezentantem naszej szkoły był Filip Gałek, który wystąpił
w grupie 6-ciolatków. I miejsce w tej grupie wywalczył Leon Kajdrowicz

z Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele" w Wesołej
recytacją wiersza ""Pchła". Występ naszego Filipa był bezkonkurencyjny.

Za interpretację wiersza "Kolor niebiański" jury przyznało Filipowi
Grand Prix konkursu.

Bardzo cieszymy się z występów Zosi i
Filipa.  Podziękowania dla opiekunów dzieci,

pań Marioli Piaseckiej i Anny Mikusek. 

Serdeczne gratulacje i powodzenia w kolejnych recytatorskich
zmaganiach.



Konkurs recytatorski 
"Warszawska Syrenka"

13 marca nauczyciele bibliotekarze zostali
zaproszeni do składu jury a szkolnym etapie

konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka".

Jak zwykle z przyjemnością
wysłuchaliśmy deklamacji uczniów.
Konkurs rozgrywany był w trzech

kategoriach wiekowych:
- dzieci z klas 0-3

- uczniowie klas młodszych 4-6
-uczniowie klas starszych 7-8.

Wszystkie wystąpienia były dobrze
przygotowane. Dziękujemy

uczestnikom za kulturalne przeżycia,
a opiekunom za pracę z uczniami

nad interpretacją utworów.

Szkołę  w dalszych rozgrywkach będą reprezentować:
klasy 0-3: Filip z 0b,Ola z 2c i Weronika z 3b.
klasy 4-6:Kornelia z 4c, Weronika z 5b Roksana z 4d,
klasy 7-8: Maja z 7b, Filip z 8c i Ania z 7a.

Gratulujemy zwycięzcom. Trzymamy kciuki za kolejny etap.                 


