
Zima króluje w bibliotece

Już niestety po feriach. Trochę odpoczęliśmy i z tym większym zapałem
zabieramy się za pracę. Kontynuujemy działania w projekcie Nasza Mała

Biblioteka. Odbywają się zajęcia czytelnicze, podczas których poznajemy kolejne
książeczki z projektu. Przed nami praca nad zadaniami konkursowymi.

Konkursy z projektu Nasza Mała Biblioteka
Z wielką radością pracujemy w projekcie Nasza Małą Biblioteka. Przeczytaliśmy już

wszystkie książeczki i poznaliśmy historie ich bohaterów. Oddział O pracował z książkami
Majdy Koren "Ugotuj mi bajkę" i Martinsa Zutisa "Niedokonane odkrycie". W klasie I
uczniowie przeczytali książki Przemysława Wechterowicza "Proszę mnie przytulić" i

Petera Svetiny "Magiczny pierścień", a klasa II rozwiązywała zadania do tekstów
Przemysława Wechterowicza "Jajko czy kura?" i  Hilli Rand "Biały jak śnieg i czarny jak

węgiel".

Czytanie w klasach (3 zdjęcia)

II b                                                                                                                      Id
 

0 a



Dzieci z oddziału 0 a wzięły udział w dwóch konkursach, a
teraz pracują nad zadaniem trzeciego . Konkursowe zadanie
polega na wykonaniu rysunku lub figurki 11-nożnej istoty. z

niecierpliwością czekamy na rezultaty. Wcześniej dzieci gotowały
bajki dla Serduszka, wykonały ilustracje przepysznych dań.

                                                                          Wystawa przepisów na bajkę 

Kolejne zadanie, które zrealizowały dzieci z oddziału przedszkolnego, to udział                  
w konkursie Wymiana bohaterów literackich. W tym roku szkolnym wszyscy uczestnicy 
wykonują to samo zadanie - figurka Serduszka, bohatera książki "Ugotuj mi bajkę               
i kontynuacja jego historii. Dzieci wykonały dwie figurki i opowiedziały dwie nowe 
historie, które zostały spisane przez opiekunów.

Historie Serduszka (3 zdjęcia)

Kukiełki Serduszka
(2 zdjęcia)



Uczniowie klasy I d będą kręcić filmik do 
sceny z książki "Magiczny pierścień". 
Wzięli już udział w konkursie do tej 
książki, polegającym na stworzeniu 
albumu ze zdjęciami  przyjaciół pani 
Ludmiły. 

Album pani Ludmiły (2 zdjęcia)

Zdjęcia z albumu Ludmiły
(18 zdjęć)



Podczas pracy z książką "Jajko czy kura" klasa II b 
wzięła udział  w zabawie konkursowej na ułożenie 
zagadek o zwierzętach. Powstała książeczka                
z zagadkami wzbogacona ilustracjami..(3 zdjęcia)

Konkursowe zadania 
uczniów klasy II b to 
wykonanie plakatów 
promujących farmę 
Kurczakowskiego, bohatera
książki "Jajko czy kura". 



W tym samym konkursie można było wykonać makietę farmy Kurczakowskiego. 
Wszystkie prace wywołują duże poruszenie wśród osób odwiedzających  
wystawę farm.(10 zdjęć)



Działania uczniów w projekcie NMB 
Oddział 0 a

Przedszkolaki podczas zajęć z książką "Ugotuj mi
bajkę" (3 zdjęcia)

Dzieci z oddziału 0 a pracują nad
figurkami Serduszka (5 zdjęć)



Zajęcia z książką "Niedokonane odkrycie" (  5 zdjęć  )



Klasa I d

Podczas czytania  książki "Proszę mnie przytulić" 

Praca z "Łamigłówkami"  do książki 
"Proszę mnie przytulić

Podczas zajęć z książką "Proszę
mnie przytulić dzieci wykonały
sympatyczne figurki ośmiorniczek. Aż
chce się je przytulić.(3 zdjęci
                                      

Teraz uczniowie pracują nad kolejnym konkursowym zadaniem.                          
To praca literacka - napisanie wiersza o przytulaniu.



Klasa II b

Podczas zajęć z książką "Jajko czy kura"
(3 zdjęcia)

Czytamy książkę "Biały jak śnieg,
czarny jak węgiel"


