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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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D Z I E C I

Ferie zimowe z biblioteką
Gminna Biblioteka Publiczna w Czajkowie podczas ferii zimowych zorganizowała
dla dzieci różnego typu zajęcia i aktywne
formy spędzania wolnego czasu.
Podczas walentynek dzieci poznały
historię św. Walentego, dlaczego to on stał
się patronem Dnia Zakochanych. Wysłuchały także wierszyka o tym, w kim zakochała się żaba, i kto z kolei zakochał się
w żabie. Były również tańce z balonami,
malowanie serduszek na twarzach, wycinanie serc. Dzieci miały jeszcze zadanie
rysunkowe, gdzie trzeba było dobrać strój
dla Kopciuszka, gdyż wybierał się on na

Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 9. - znalezienie szczegółów różniących dwa, na pozór identyczne, obrazki - nagrodę otrzymuje Kacper Liśkiewicz z Kobylej Góry. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór
nagrody.
red.

Spotkanie z bohaterami bajek i baśni
w drugim tygodniu ferii dostarczyło dzieciom także dużo emocji. Każdy uczestnik
zabawy otrzymał rekwizyt związany z

E. Jangas

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Kinga

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOBYLEJ GÓRZE

W tym dniu zajęcia w klasach I – III prowadzone były pod
hasłem „To wielka przecież gratka być przyjacielem Kubusia
Puchatka – niech żyją Misie!”
Dzieci przyniosły do szkoły swoje maskotki – Misia
Uszatka, Misia Puchatka, książki o misiach, kubki z misiami,
ręczniki z misiami i filmy. Pięknie udekorowane były drzwi do
sali zajęć. Nauczyciel wraz z uczniami dzielił się przygotowanymi wcześniej wiadomościami na temat życia i zwyczajów
niedźwiedzi. Podczas poczęstunku dzieci poznały odżywcze
wartości miodu.
Nie zabrakło również zabaw integracyjnych np. wyjadanie miodku – zabawa polegała na jak najszybszym zjedzeniu
miodku z talerza tylko za pomocą języka, bez użycia rąk.

Miło było patrzeć, jak maluszki szeptały swojemu misiowi
do uszka, za co go kochają.
Niecodzienne było również śniadanie, ponieważ wszystkie
dzieci zaproszone zostały na kiełbaski z grilla. Na zakończenie
zajęć odbył się pochód z marzannami i misiami ulicami Kobylej
Góry.
Grażyna Chowańska
Justynka

Nikola i Sandra

To my, Wasze dzieci!

Znajdź 20 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Na rysunku pierwszym
zaznacz kółeczkiem miejsca, w których znalazłeś różnice, wytnij go, naklej na kartkę
i przyślij do redakcji. Na rozwiązania czekamy do 6 kwietnia br. Zadanie dla dzieci
do lat 11.

bal. Rysunki okazały się bardzo ładne,
kolorystyka przebogata.
Następnego dnia zagościł w Czajkowie
teatrzyk lalkowy, który przedstawił bajkę
H.Ch. Andersena „Księżniczka na ziarnku
grochu” w wykonaniu grupy teatralnej
„Akademia Wyobraźni” z Wrocławia. Po
inscenizacji dzieci mogły zapoznać się z
lalkami oraz własnoręcznie pomalować
makietę teatrzyku.
Podczas Dnia Kota - 17 lutego, czytelnicy poznali zwyczaje kotów, ulubionych
kocich bohaterów książkowych i telewizyjnych, rozwiązywali quiz pt. „Zaczarowany
koci świat”. Na koniec spotkania dzieci
własnoręcznie wykonały uszy dla kotka,
które potem założyły, aby choć trochę
poczuć się tak jak ich ulubione zwierzątko.

jakąś bajką, jego zadaniem było odnalezienie książki i narysowanie jej bohatera.
Niemałym zainteresowaniem cieszyły się
różnego rodzaju gry, a najwięcej śmiechu
było przy „wygibajtusie”.
W ostatni dzień do dzieci przybył bałwan, nie był prawdziwy, ale za to jaki duży!
Dzielnie towarzyszył swoim ulubieńcom,
podczas gdy oni zajęli się wylepianiem
jego podobizny z malutkich, dartych na
kawałeczki karteczek.
Ferie dobiegły końca, trzeba więc było
się rozstać z bałwanem, który na koniec
wesoło im pomachał.
Na każdym spotkaniu było jeszcze słodkie „co nieco”.
Nie ma się co dziwić, że mali czytelnicy
byli bardzo zadowoleni z zajęć.
Prace wykonane przez dzieci można
obejrzeć w bibliotece, serdecznie
zapraszamy.

