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Ach, cóż to był za dzień? Oczywiście dzień pełen wrażeń! I o to chodziło, aby dostarczyć
dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
Wspólnie z uczniami kl I b wysłuchaliśmy ciekawych opowiadań, czytanych przez naszą panią
Dyrektor Dorotę Durzyńską oraz pana Adama Chudka – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce. Zaprosiliśmy na to spotkanie klasę I b, w większości
naszych absolwentów wraz z ich wychowawczynią panią Bożeną Teresiak.

Hasło naszej uroczystości brzmiało: ”W całej Polsce dzień dziś taki, ze świętują
przedszkolaki”. W dzień przedszkolaka każdy to wie, bawi się z nami, kto tylko chce. Zabawy
taneczne przeplatane były opowiadaniami: „Bajka o niejadku ” oraz „Bajka o witaminkach”.
Utrwaliliśmy sobie wiadomości o zdrowej żywności, jak również upowszechniliśmy czytelnictwo.
Kontakt z książką wzbogaca słownictwo, wyobraźnię, jak również poszerza świat uczuć i myśli.
Mamy nadzieję, że takie spotkania wyrobią w dzieciach nawyk sięgania po książkę, i
zrozumieją mądrość wynikającą z dziecięcej rymowanki: „Książki to najwięksi Twoi przyjaciele,
nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”.Wisława Szymborska stwierdziła: „Czytanie książek,
to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Aby się o tym przekonać, powinniśmy
sięgać po książki, gdyż badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
• buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
• rozwija język, pamięć i wyobraźnię
• poszerza wiedzę ogólną
• uczy myślenia, poprawia koncentrację, pomaga w zrozumieniu ludzi i siebie
• stymuluje emocjonalny rozwój dziecka
• rozwija wrażliwość i empatię, uczy wartości moralnych
• ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
• wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
• rozbudza zainteresowania
• uczy prawidłowych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów
• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
• jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka
Na zakończenie zabawy z chustą animacyjną oraz „Bal przedszkolaka” – zabawy przy
największych przebojach dla dzieci przeplatane zabawami integracyjnymi. Zagadki smakowe
się udały, bo dzieciaczki ze smakiem witaminki próbowały i z łatwością odgadywały.
Byłe Żuberki swoją panią Jolę spotkały i mocno ją uściskały. Uczniowie wrócili do szkoły, a
Sarenki wykonały wesołe pomidorki z balonów.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i czekamy, aż nasi absolwenci odwiedzą nas
ponownie. Może następnym razem, to oni przeczytają nam ciekawą bajkę ... Kto to wie?
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