Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Wrześniowe wydarzenia - świetlica w B37
Wrzesień w budynku B37 w świetlicy szkolnej był bardzo intensywny i ciekawy. Uczniowie brali udział w licznych
konkursach i zajęciach poczynając od zajęć edukacyjnych, rozwojowych, plastycznych, technicznych, konkursów i
quizów tematycznych jak i zajęć kulinarnych.

I tak, w dniu:
05.09.201r odbył się konkurs plastyczno – techniczny „Żegnamy wakacje”.
11.09.2019r w świetlicy miał miejsce konkurs plastyczny „Znaki drogowe”.
12.09.2019r. uczniowie brali udział w zajęciach z tworzenia z ceramiki. Były to zajęcia świetnie rozwijające motorykę
małą, coś na kształt terapii ręki =)
18.09.2019r. odbył się kolejny konkurs plastyczno – techniczny metodą collage „Laurka dla mojego przyjaciela”.
20.09.2019r. miał miejsce konkurs plastyczny „Karykatura mojego przyjaciela”.
24.09.2019r. obchodziliśmy nietypowe święto „Dzień grzyba”. W tym dniu zapoznaliśmy dzieci z planszami
edukacyjnymi z grzybami jadalnymi i niejadalnymi, a następnie każdy z uczestników zajęć lepił z plasteliny grzyba,
który wybrał z okazów przedstawianych na tablicy Multi-medialnej.
26.09.2019r. rozwijałyśmy z uczniami umiejętności kulinarne. Są to zajęcia cykliczne „Kuchni Świata”. Tym razem
mieliśmy na „tapecie” =))) Włochy. Zanim przystąpiliśmy do zrobienia pizzy, dzieci dowiedziały się kilku ciekawostek
na temat pochodzenia pizzy i jej rodzajów. Potem chętnie brały udział we wspólnym robieniu pizzy: dosypywały
poszczególne składniki, formowały pizzę i nakładały wybrane warzywa, wędlinę i ser, a następnie czekaliśmy z
niecierpliwością na moment wyjęcia pizzy z piekarnika. Dzieci były bardzo zadowolone, że mogły same od podstaw
przygotować pizzę, która wyglądała i smakowała wyśmienicie. W planach mamy co miesiąc wykonanie dania, które
kojarzy nam się z jakimś innym krajem.
30.09.2019r. spontanicznie wyszedł nam konkurs wiedzy ogólnej, geograficzno – przyrodniczej „Państwa, miasta”.
Uczniowie licznie wzięli w nim udział i wykazały się sporą wiedzą. Dobrze, że na końcu każdej rundy była punktacja,
ponieważ miałybyśmy problem z wyłonieniem zwycięzcy ;-))
I na koniec każdego miesiąca zawsze wybieramy Dziecko miesiąca. Wyłaniamy najgrzeczniejszą Dziewczynkę i
Chłopca, którzy byli zarówno pomocni, uczynni, koleżeńscy wobec innych. W ten sposób promujemy pozytywną
postawę osób przychodzących do świetlicy – wybieramy takich uczniów na medal!
Podziękowania i gratulacje. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursów!
Dziękujemy wszystkim tym,którzy wzięli aktywny udział w akcji "Uwolnij książkę dla Dzieci ". Mamy już pokaźny zbiór
bajek i opowiadań dla dzieci.
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