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Bałwan śniegowy

Źródło: Ja koloruje
ZAPRASZAMY na facebook’a Redagowała Sylwia Lubowiecka

Jedna kula śniegowa,
Druga kula śniegowa,
Jedna mała.
Druga duża.
Z jednej będzie
bałwankowy brzuszek,
z drugiej –
bałwankowa głowa.
Stanie bałwan na środku podwórza!
- Kto mu teraz
zrobi nos z marchewki?
- Kto znajdzie
dwa patyczki
na brewki?
- Kto przyniesie
cztery kamyki,
by mu zapiąć
białe futro na guziki?
Już ma bałwan
kapelusz na głowie
Może się ukłoni
ROZWIJAMY SPRAWNOŚĆ
MANUALNĄ.
i dzień dobry powie.

Masa solna (domowa plastelina) to doskonały "materiał" plastyczny
dla osób w każdym wieku. Można z niej zrobić przeróżne cudeńka –
małe i duże dekoracje na różne okazje i święta. Zachęcamy do
robienia ozdób z dzieciakami – nie tylko spędzimy wspólnie czas, ale
przy okazji doskonalić będziemy sprawność dłoni. Masę solną
można ugniatać, ściskać, wałkować, lepić z niej kulki, zwierzątka,
ludzikiitp.

Przepis na masę solną
Masę solną wykonuje się z mąki, soli oraz wody. Przepisy na masę
solną różnią się od siebie w zależności od przeznaczenia.

Najlepszy i sprawdzony przepis na szybką masę.
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka soli
pół szklanki wody.
Całość należy wygnieść, aż do otrzymania jednolitej i gładkiej masy.
Po zakończeniu lepienia przedmiotu wykonanego z masy solnej
możemy pomalować go farbami akrylowymi oraz ozdobić. Do
zdobienia możemy użyć gotowych foremek, wykałaczek, klocków itd.

czyli przegląd wydarzeń szkolnych…
Wizyta w Chacie Mazurskiej
Poznając miasto Szczytno oraz jego zabytki udaliśmy się z
wizytą do Chaty Mazurskiej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć
budynek mieszkalny z XIX
wieku, zwiedzić ,,czarną
kuchnię” oraz zapiecek,
zobaczyć
sprzęty
i
przedmioty
kultury
materialnej:
maselnice,
pralki,
tary,
żelazka,
przyrządy do czesania lnu,
naczynia kuchenne oraz
wiele innych.
Biblioteka Publiczna w Szczytnie – po raz
kolejny gościliśmy w bibliotece, aby na jej

Aby zabarwic masę użyj naturalnych składników np. kurkumy,
papryki, kakao itp. Pamiętaj! - Masa solna jest niejadalna.

Tu znajdziesz darmowe ćwiczenia grafomotoryczne:
WWW.bystredziecko.pl
www.darmowekolorowanki.pl
WWW.eduzabawy.com
WWW.mojedziecikreatywnie.pl
www.yummy.pl
zabawy.otokoto.pl

Co w trawie piszczy?”-

terenie uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez panie
bibliotekarki. Jako, że odbyły się one w okresie
przedświątecznym
dotyczyły
tradycji
i
zwyczajów
bożonarodzeniowych.

Kiermasz świąteczny – z roku na rok nasze kiermasze
odnoszą coraz większe sukcesy - stoły uginają się od
ozdób, jak i słodkich wypieków. To wszystko dzięki
zaangażowaniu rodziców, uczniów oraz kadry. Cieszymy
się, że znajdujemy odbiorców. Zebrane pieniążki
wzbogacają fundusze poszczególnych grup. W tym roku
nowością był dodatkowy kiermasz w ZUS w Szczytnie.

W Szczytnie Międzynarodowy Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych uroczyście obchodzono 8 grudnia. Z
tej okazji przedstawiciele naszej placówki zostali
zaproszeni do MDK-u na koncert
grupy muzycznej i kabaretowej
Czerwony Tulipan. Wszyscy chętnie
wsłuchiwali się w piosenki artystów
m.in. ,,Jedyne co mam to złudzenie”,
,,Zatańczymy na moście” czy ,,Olsztyn
kocham”.

Mikołajki i Wigilia – szczególny nacisk kładziemy na
przekazywanie uczniom zwyczajów i tradycji świątecznych.

6 grudnia najmłodsi z niecierpliwością wyczekiwali
prezentów i wizyty Mikołaja. Jak zwykle ,,święty” o wszystkich
dzieciach pamiętał i hojnie ich
obdarował.

Uroczystość
wigilijna – Jasełka, jak i
wieczerza nie byłyby tak
bogate, gdyby nie pomoc
i wsparcie rodziców.
Serdecznie dziękujemy
aktorkom
–
pani
Małgorzacie
oraz
pani
Marzenie za odwagę i
uatrakcyjnienie
naszych
występów
swoją
osobą.
Wyrazy wdzięczności należą

się wszystkim, którzy przyczynili
się do przygotowania paczek dla dzieci oraz poczęstunku na
wspólną Wigilię.

,,Koncert noworoczny” w ramach kilkuletniej współpracy z
Państwową Szkołą Muzyczną w Szczytnie podopieczni w/w
szkoły przygotowali dla nas koncert muzyczny. Nasi uczniowie
mieli możliwość zetknięcia się z muzyką klasyczną. Usłyszeli
dźwięki
akordeonu,
skrzypiec,
gitary,
pianina.

W oczekiwaniu na święta, na zajęciach w szkole,
przygotowujemy wspólnie kartki świąteczne, pieczemy
pierniczki, pakujemy prezenty, porządkujemy salę, a także
przygotowujemy potrawy.

Występy przedszkolaków – tradycyjnie zaszczyciły nas swoją
obecnością przedszkolaki z Przedszkola pod Topolą w Szczytnie.
Tym razem celem wizyty była chęć przedstawienia nam
nowoczesnej wersji ,,Czerwonego Kapturka”.

Podczas ferii
zimowych
kadra Zespołu została zapoznana przez p. Asię,
Ninę oraz Sylwię z założeniami koncepcji bazalnej. Uczestnicy
uczyli się jak poruszać się w przestrzeni osobistej osoby niepełnosprawnej
by zachować jej odrębność. W późniejszym czasie to rodzice naszych
podopiecznych mogli uczestniczyć w warsztatach pt. ,,Spacer po
ciele”. Można było m.in. poznać przedmioty i sprzęt do stymulacji
bazalnej, doświadczać stany związane z niepełnosprawnością,
nauczyć się masażu twarzy i dłoni oraz właściwej opieki osoby
niepełnosprawnej z zachowaniem jej godności i odrębności.

