NOWY PROJEKT!!!
W ramach rozpowszechniania czytelnictwa, od grudnia 2015r. do
czerwca 2016r., realizujemy projekt ,,Poczytaj nam przyjacielu”. Jednym z
działań jest stworzenie na terenie Zespołu półeczek czytelniczych dla
naszych podopiecznych, jak również małych pacjentów odwiedzających
Centrum.
Prowadzimy ZBIÓRKĘ KSIĄŻEK. Plakat zachęcający do akcji:

Niepubliczny Zespół Placówek Specjalnych w Szczytnie

Zła zima
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Dziękujemy za każdą przekazaną NAM książeczkę.
Opracowanie i realizacja projektu:
Nina Szczepanek, Sylwia Lubowiecka, Ewelina Erwin-Kamińska, Anna Łukasik

ZAPRASZAMY na facebook’a
Redagowała Sylwia Lubowiecka

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!
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Kartka z kalendarza…
ANDRZEJKI
Tradycyjnie na koniec listopada poszczególne zespoły obchodziły
,,Andrzejki”.. Czarownice wróżyły uczestnikom przyszłość, a to z wosku,
numerków czy obrazków. Niestety nie dla wszystkich wyglądać będzie ona
różowo…, ale

WYSTAWA
W Bibliotece Publicznej w Szczytnie, w miesiącu grudniu, można było
obejrzeć
wystawę
prac
konkursowych
pt. ,,Odżywiam
się zdrowo –
książeczka
obrazkowa”.
Zwisające
na
sznureczkach
książeczki
zachęcały
czytelników
do
oglądania…

MIKOŁAJKI - 6 grudnia,
jak co roku, uczniów szkoły odwiedził Św. Mikołaj z workiem prezentów.
Dzieciaki, te mniejsze i większe, z radością odbierały upominki…

w tym dniu śmiechu i zabawy było co niemiara. Jak widać Karolina bardzo
szczęśliwa, dodatkowo o rok starsza… . Gimnazjaliści ,,dzień wróżb”
spędzili integrując się z uczniami SP nr 2 w Szczytnie.
W tym roku z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
zostaliśmy zaproszeni przez WTZ w Szczytnie do obejrzenia występów osób
niepełnosprawnych, które odniosły sukces w różnych dziedzinach życia.

Ponownie gościliśmy w
Bibliotece Miejskiej w Szczytnie, gdzie uczestniczyliśmy w
zajęciach przygotowanych przez panie bibliotekarki, a
poświęconym tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy z
zainteresowaniem uczestniczyli w przygotowanych zabawach,
oglądali prezentacje czy przeglądali książki.

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Tegoroczny
kiermasz
świąteczny
okazał się dużym sukcesem. W akcję
włączyli się pracownicy Zespołu, jak
również
rodzice.
Przygotowano
wiele
pięknych
ozdób
i
smacznych
ciast.
Wszystko rozeszło się jak świeże bułeczki. Zebrane pieniążki
zasiliły konta poszczególnych zespołów oraz rady rodziców.

wspólnego
kolędowania.
Zabrzmiała m.in.: Hej kolęda, kolęda, Pada śnieg…
Uczniowie wystąpili w ilustracji muzyczno-ruchowej
do piosenki ,,Zima lubi dzieci” oraz w teledysku do
pastorałki ,,Kaczka
pstra”.

Wigilia 2015r. Podczas spotkania wigilijnego, w
cudownej, zimowej scenerii nie odbyło się bez

Gimnazjaliści
złożyli
zebranym
piktogramowe
życzenia. Potem udaliśmy się
na wspólny poczęstunek do
grup terapeutycznych. Śnieżynki, jako posłanki
Mikołaja, obdarowały wszystkich prezentami.

Dzień Babci i Dziadka – po raz kolejny święto dziadków
obchodziliśmy
wspólnie
z
przedszkolakami z ,,Krainy Promyka”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
dziadkowie naszych podopiecznych, a
także seniorzy ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Szczytnie. Jak
zwykle imprezę uświetnili swoimi
występami wychowankowie Zespołu,
a także koledzy i koleżanki ze Szkoły
Muzycznej w Szczytnie.

W styczniu odwiedziło nas zaprzyjaźnione, od wielu lat,
Przedszkole ,,Bajka”, aby przedstawić nam program artystyczny o tematyce
zimowo-świątecznej. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
www.e-kolorowanki.eu.pl

