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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

PRZEDSZKOLAKI W SZKOLNEJ ŁAWIE
Trzecia edycja PrzedSzkolady czyli Szkolnych Zmagań Sześciolatków
zgromadziła 17 marca w murach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi
103 pięcio- i sześciolatków z Przedszkola Samorządowego nr 1 i ochronki
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego.
Zamierzeniem imprezy, adresowanej głównie do przyszłorocznych
pierwszoklasistów, było wprowadzenie dzieci w życie szkoły, pokazanie
jej atrakcyjnych stron, oswojenie ze szkolną rzeczywistością.
Podobnie jak w poprzednich latach, również i teraz, nauczyciele
z „Kingi” przygotowali dla maluchów bogatą i atrakcyjną ofertę zajęć,
konkursów i
zabaw edukacyjnych.
Dzieci,
podzielone na
kilkunastoosobowe grupy, pod opieką swoich wychowawczyń,
wspomaganych przez uczennice klas IV i V, z przedszkolaków
przeobrażały się w uczniów, uczestniczących w zajęciach szkolnych
z prawdziwego zdarzenia. Mali goście uczestniczyli w następujących
zajęciach:

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „WESOŁA KLASA”
– przygotowanie – koło teatralne
SP 2 pod kierunkiem mgr Doroty
Myćki.
Scenariusz przedstawienia powstał
w oparciu o wiersze dla dzieci, m.
in. autorstwa Jana Brzechwy i
Juliana Tuwima. Wesoła, klasowa
gromadka,
posługując
się
wierszem, piosenką i tańcem,
w sposób zabawny pokazała wady
i przywary uczniowskie, Każdy uczeń w wesołej klasie ma bogatą
wyobraźnię i głowę pełną pomysłów - uzewnętrznia je przed widzami
i swoim nauczycielem, który usiłuje zapanować nad tą rozbrykaną
gromadką.

„OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA” – prowadzenie – mgr Aleksander
Wileczek, mgr Wojciech Mermer
i mgr Bartłomiej Żyłka
Nauczyciele
wychowania
fizycznego przygotowali dla
maluchów sportowe wyścigi
rzędów. Dzieci z zapałem
i dopingując
się
głośno
nawzajem,
pokonywały
wyznaczony dystans, wykonując
różne zadania zręcznościowo–
szybkościowe.
„WESOŁA MATEMATYKA”
- prowadzenie - mgr Joanna
Giermańska
(nauczycielka
matematyki).
Dzieci wykorzystywały znane im
pojęcia matematyczne w grach
i zabawach. Miały możliwość
wykazania
się
logicznym
i twórczym myśleniem, sprytem
i pomysłowością oraz swojej
spostrzegawczości.

„MAGIC TIME” – prowadzenie –
mgr Agnieszka Kopiec i mgr
Edyta Michalak (nauczycielki
języka angielskiego).
Przedszkolaki
poznawały
i przyswajały sobie angielskie
słowa. Zajęcia prowadzone były
z pomocą tablicy interaktywnej,
która
bardzo
uatrakcyjniła

spotkanie z językiem angielskim.
„MŁODY KONSTRUKTOR” – prowadzenie – mgr Agnieszka
Polańska
(nauczycielka
kształceniaa zintegrowanego).
Zadaniem dzieci było stworzenie
budowli
z
kolorowych,
piankowych brył (np. mostu,
zamku
księżniczki,
chatki
z piernika),
a
następnie
wypróbowanie, czy konstrukcje są
trwałe
i
funkcjonalne.
Konstruktorzy losowali swoje
zadania, przekłuwając kolorowe
baloniki z ukrytymi w nich
poleceniami.
„ZABAWY Z KOMPUTEREM”prowadzenie – mgr Andrzej
Pakosz
(nauczyciel
techniki
i informatyki).
Przedszkolaki, poprzez zabawę,
miały możliwość doskonalenia
umiejętności posługiwania się
myszką,
klawiaturą
oraz
zapoznania
się
z
pracą
w przeglądarce internetowej, która
umożliwia korzystanie z Internetu.
„MAŁY
ARTYSTA”
–
prowadzenie – mgr Urszula Pelc
(wychowawca świetlicy szkolnej).
Podczas tych zajęć dzieci lepiły
figurki z masy solnej. Rozwijały
swoje uzdolnienia artystyczne,

mogły też wykazać się inwencją twórczą i sprawnością manualną.
„WIZYTA W GAZETKOWIE” – prowadzenie – mgr Joanna Twardak
(nauczycielka języka polskiego)
Uczestnicy zajęć stworzyli własne
pisemko, które skomponowali metodą naklejania gotowych
elementów - z wierszy, zagadek,
kolorowanek,
łamigłówki
i historyjki
obrazkowej.
Równocześnie mogli też wykazać
się talentem recytatorskim czy
zdolnościami aktorskimi. Zajęcia
miały na celu zachęcenie do
aktywności twórczej a także do sięgania po prasę dziecięcą.

„PRZYGODA Z PRZYRODĄ” – prowadzenie mgr Katarzyna
Klimaszewska
(nauczycielka
przyrody)
Dzieci,
na
podstawie
przeprowadzonych doświadczeń
oraz zabaw, poznawały różne
zjawiska
zachodzące
w przyrodzie. Zastanawiały się,
jak powstaje burza, tęcza,
poznawały przyrodę za pomocą
zmysłów Przeprowadzały też
doświadczenia z substancjami
rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie.

„PODRÓŻE W CZASIE” – prowadzenie – mgr Teresa Fuksa
(nauczycielka historii).

Zajęcia, prowadzone w szkolnej Izbie Regionalnej, przybliżyły dzieciom
świat przedmiotów codziennego użytku z dawnych lat, codziennych
czynności wykonywanych w domach i zapomnianych rzemiosł.
Przedszkolaki oglądały swoich
starszych
kolegów,
demonstrujących np. czynność
kiszenia kapusty w beczce,
zagniatania ciasta w drewnianych
nieckach,
ugniatania
zboża
w drewnianej stępie, ręcznego
heblowania
deski.
Przede
wszystkim jednak, ku uciesze
maluchów, własnoręcznie mogły
zagnieść ciasto, wyheblować
deskę czy też ogolić swojego kolegę.

W przerwie przedszkolaki zjadły „uczniowskie śniadanie” czyli
pyszną drożdżówkę i smaczny soczek.
Na zakończenie każdy z uczestników Szkolnych Zmagań
Sześciolatków otrzymał z rąk pani dyrektor pamiątkowy medal i drobne
słodkości.
Imprezę zorganizował zespół do spraw promocji szkoły oraz chętni
nauczyciele. Sprawną organizację zajęć wspomagali uczniowie klas: 5a,
5b, 5c, 4a, 4b i 4d.

