SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ZIMOWISKA
Tegoroczne ferie przebiegały pod hasłem: „Raz na ludowo –
- zimowiskowo”. Zajęcia trwały dwa tygodnie i prowadzone były zgodnie
z zaplanowanym programem. Wszystkim spotkaniom przyświecało hasło
zimowiska. W związku z tym uczniowie wykonywali kwiaty z bibuły, które
potem zostały wyeksponowane w kąciku regionalnym. Malwy, dalie, hiacynty
doskonale prezentują się wśród zgromadzonych przedmiotów.
Niewielka grupa uczniów była zainteresowana haftem krzyżowym.
Dziewczynki wyszywały różne motywy kwiatowe, a wytwory ich pracy zdobią
ściany naszej szkoły.
Ponieważ w minionym sezonie modne były swetry dziergane na drutach, stąd
też i na naszym zimowisku nie zabrakło chętnych do nauki robienia na drutach.
Były to dziewczynki, które pod okiem pań uczył się nabierania oczek i prostych
wzorów.
Niezwykłej precyzji wymagały ludowe wycinanki. Jednak dzieci
poradziły sobie doskonale. Tworzyły różne wzory, wykorzystując motywy
roślinne i proste wzory geometryczne.
Wielu uczniów zainteresowało malowanie na szkle. Starsze dzieci
wykonywał witraże według własnego pomysłu, młodsze wypełniały kontury
gotowych obrazków. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem wykonywali swe
prace.
Innym rodzajem zajęcia było wyplatanie sznurka. Uczniowie poznali
proste sposoby, które potem mogli wykorzystać przy własnoręcznym tworzeniu
makotek i pasków.
Młodsze dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, na których wylepiały
różne przedmioty i sylwetki zwierząt z użyciem plasteliny i masy solnej. Miały
okazję same przygotować masę, którą później wykorzystały na zajęciach.
Wykonane wytwory prac po wysuszeniu były malowane farbami plakatowymi.
Od wielu lat utrzymujemy stały kontakt z garncarzem, który chętnie
przyjeżdża na zorganizowane warsztaty i prezentuje swój ginący już zawód.
Uczy wylepiania z gliny różnych garnków, dzbanów i mis. Uczniowie najpierw
bacznie przyglądają się temu, aby potem móc samodzielnie spróbować wykonać
proste naczynia. W ten sposób poznają charakter pracy garncarza. Mimo iż
zajęcia te wymagają pobrudzenia rąk, zawsze cieszą się wśród uczniów dużym
zainteresowaniem.
Oprócz warsztatów garncarskich odbyły się zajęcia, na których dzieci
mogły spróbować wyplatania z wikliny. Dowiedziały się, jak należy
przygotować materiały do wyplatania i obserwowały techniki tworzenia
prostych form – osłonek na szklanki i koszyków. Następnie same próbowały
wykonać proste formy przedmiotów użytkowych.
Rzeźba to kolejny element ludowości naszego zimowiska. Dzieci spotkały
się z laureatką konkursu rzeźbiarskiego, która zaprezentowała podstawowe

narzędzia niezbędne w rzeźbiarstwie, a także opowiedziała o rodzajach drewna,
w których najlepiej rzeźbić. Uczestnicy warsztatów podjęli próbę wykonania
prostych rzeźb. W ten sposób przekonali się, że praca ta wymaga niebywałej
precyzji i wielu cierpliwości ze strony artysty
Nie obyło się również bez przygotowania potraw regionalnych. Grupa
uczniów pod kierunkiem pani Alicji Celińskiej przygotowała ciasto, z którego
potem piekła wspaniałe pączki, faworki i róże karnawałowe. Wszystkim
smakowały własnoręczne wypieki, które dodawały siły w czasie dyskoteki.
Dzieci miały też okazję poznać piosenki ludowe, które czasami miały
okazję słyszeć na różnych uroczystościach rodzinnych. Od tej pory będą mogli
włączać się w śpiew, kiedy nadarzy się ku temu okazja.
Praca dziennikarza zawsze budzi wiele emocji, dlatego nie zabrakło
chętnych do wzięcia udziału w warsztatach dziennikarskich. Dzieci poznały
specyfikę tego zawodu. Nauczyły się jak należy przeprowadzać wywiad,
a swoje umiejętności wykorzystały podczas swych własnych wywiadów
z nauczycielem naszej szkoły i panią woźną, a także właścicielką miejscowego
sklepu. Dowiedziały się na czym polega praca poszczególnych osób i jakiego
nakładu pracy wymaga z ich strony. Przekonały się że zrobienie wywiadu
wymaga przygotowania ze strony dziennikarza, który zadając przemyślane
pytania uzyskuje oczekiwaną odpowiedź.
W obecnym czasie dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia
z komputerem. Dzieci chętnie surfowały po Internecie, wyszukiwał wiadomości
tematyczne, wykonywały proste prezentacje, projektowały logo i hasło grupy.
Z przyjemnością też grały na komputerze.
Walentynkowa
dyskoteka
przyciągnęła
zwolenników
tańca
współczesnego. W czasie jej trwania uczniowie wręczali sobie serduszka
z życzeniami, a także wzięli udział w konkursie pod hasłem: „Romantyczne
piosenki”, polegającym na śpiewaniu wybranych przez siebie fragmentów
piosenek. Wyłonieni przez jury laureaci zostali nagrodzeni upominkami.
Część zajęć naszego zimowiska odbyła się poza naszą szkołą. Mała grupa
dzieci wzięła udział w spotkaniu integracyjnym z uczniami Szkoły Specjalnej
w Łukowie. Wspólnie wykonywały prace plastyczne, wzięły udział
w inscenizacji baśni „O smoku wawelskim”, a także zabawach ruchowych przy
muzyce. Dla niektórych było to wielkie przeżycie, ponieważ na co dzień nie
stykają się z dziećmi niepełnosprawnymi.
Ponieważ nasza szkoła nie dysponuje salą gimnastyczną dlatego przez
dwa dni dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach na hali ZS w Staninie. Poznały
zasady fair play podczas zajęć we współzawodnictwie. Mogły zmierzyć się
z przeciwnikiem na macie podczas zapasów. Miały okazję wziąć udział
w zajęciach ruchowych przy muzyce na Sali przygotowanej do tego typu
ćwiczeń. Po tak wyczerpujących zajęciach udały się na obiad przygotowany
przez kucharki miejscowej szkoły.

Przez cały czas trwania zimowiska uczniowie korzystali z posiłków, które
sami mieli okazję przygotowywać. Nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału
w różnorodnych zajęciach przygotowanych i opracowanych przez nauczycieli.
Każdy z pewnością znalazł interesujące dla siebie zajęcia. Minione ferie
dostarczyły uczestnikom zimowiska wrażeń i z pewnością pozostaną na długo
w ich pamięci, tym bardziej, że każdy uczestnik zimowiska dostał drobny
upominek.
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