
"Maj w wirtualnej świetlicy"

Maj  w  wirtualnej  świetlicy  upłynął  nam  równie  aktywnie  i  przyjemnie  jak  poprzednie
miesiące.  Próbowaliśmy  zainteresować  Was  światem  książek  i  komiksów.  Zachęcaliśmy  do
tworzenia  szkicowników,  książeczek  origami,  komiksów,  wykonania  okładek  i  zakładek  do
książek,:
https://www.youtube.com/watch?v=2bj7nqC9qDE
https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA 
https://www.youtube.com/watch?v=A8HpGHGn-Q8
https://www.youtube.com/watch?v=jZMo422tzyw 
https://www.youtube.com/watch?v=QZMexCdLTWc 
https://www.youtube.com/watch?v=icr-q5wrco0 
https://www.youtube.com/watch?v=X5zi8sE54xg 
https://www.youtube.com/watch?v=ph63g6haZwE
https://www.youtube.com/watch?v=v4cymWNdrkQ 
https://www.youtube.com/watch?v=QZmgMKZAiM4

Zważywszy na to, że wciąż spędzamy wiele czasu w naszych domach, zwrócilismy uwagę
na  tematykę  bezpieczeństwa  właśnie  tam.  Przygotowaliśmy  krótką  i  treściwą  prezentację,  jak
uniknąć  zagrożeń,  jak  umożliwić  swobodny,  nieogranicznony  rozwój  dziecka  oraz  polecaliśmy
stosowne linki: 
https://dziecisawazne.pl/dom-bezpieczny-dla-dziecka/ 
https://www.edziecko.pl/male_dziecko/1,79339,3878336,bezpieczny-dom.html                        
https://polki.pl/rodzina/dziecko,bezpieczenstwo-dziecka-w-domu,10052144,artykul.html  
https://oczekujac.pl/2014/02/zadbac-bezpieczenstwo-
dzieckadomu.htmldoing_wp_cron=1588674337.1961779594421386718750https://mamotoja.pl/
bezpieczenstwo-dziecka-w-domu-i-poza-nim,pierwsza-pomoc-male-dziecko-
artykul,8355,r1p1.html

Realizowaliśmy zagadnienia z preorientacji zawodowej w klasach I-III. Mogliście poznać
razem  z  nami  pracę  pisarza,  drukarza,  introligatora,  ilustratora,  bibliotekarza  i  innych  osób
związanych z dziedziną książek, publikacji; ludzi z pasją, prawdziwych artystów, którzy kreują,
projektują,  przenoszą  słowa  i  obrazy  na  papier,  rozbudzają  w  nas  hobby  czytania,  pisania.  

Zachęcaliśmy do obejrzenia  filmików o  zawodach,  w których wymagane są różnorodne
umiejętności, cechy osobowościowe: od cierpliwości, dokładności i koncentracji, poprzez otwartość
i  aktywność,  po  zdolności  manualne,  plastyczne.  Zaprosiliśmy  Was  na  przygodę  z  ludźmi
o szerokich zainteresowaniach, nieustannie doskonalących swój warsztat pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=Eipe3LR0ctE
https://www.youtube.com/watch?v=s1k2yOh2JH4
https://www.youtube.com/watch?v=-JDIWgpuWgc
https://www.youtube.com/watch?v=AutsPI53dNA
https://www.youtube.com/watch?v=cC-C5FmhanA

Jak zawsze proponowaliśmy tematyczne kolorowanki:
http://chomikuj.pl/tercjarz13/PLASTYKA/Kolorowanki/Zawody     
https://akademiamadregodziecka.pl/wplyw-kolorowanek-na-dziecko/     
http://e-kolorowanka.pl/gallery/biblioteka-kolorowanki     
https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-pisarz-o
%C5%82%C3%B3wkapapieru_1069.html     

W maju mieliście również okazję  uczestniczyć w wirtualnych warszatatch "W zdrowym
ciele zdrowy duch..." Promowaliśmy dbałość o zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne i duchowe.
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Maj był bardzo rodzinnym miesiącem. Mając na względzie,  że  rodzina to  najcenniejszy
skarb  staraliśmy  się  Wam  pomóc  w  pielęgnowaniu  ogniska  domowego.  Przypominaliśmy,
że w każdej rodzinie zdarzają się lepsze i gorsze dni... Jednakże to w niej tkwi siła., to jej niezwykła
moc motywuje nas do działania, pokonywania przeciwności.  

Podkreślaliśmy, że w rodzinie najważniejsze są więzi. Cóż nie pogłębia osobowych relacji
bardziej niż wspólne spędzanie czasu. Proponowaliśmy rodzinne wykonanie gier do wykorzystania
w wolnych chwilach oraz inne kreatywne zabawy:
- gra labirynt: https://www.youtube.com/watch?v=J5aPMXXJKog
- gra kółko- krzyżyk: https://www.youtube.com/watch?v=PgAPlnXcCe4
- gra Memo, puzzle: https://www.youtube.com/watch?v=6ISvD9OfMzg

Małych naukowców zachęcaliśmy do wykonania rodzinnych eksperymentów: 
https://www.youtube.com/watch?v=rnXI0OGTfPE   
https://www.youtube.com/watch?v=9L_n2oDBD_Y
https://www.youtube.com/watch?v=k21dfReyAAM
https://www.youtube.com/watch?v=PReQua1cvjo

Mogliście wykonać drzewo genealogiczne swojej rodziny:
https://www.youtube.com/watch?v=0LcaNs688W8
https://www.youtube.com/watch?v=Xx6a0MfTax0
https://www.youtube.com/watch?v=s0TkbFncf6o
https://www.youtube.com/watch?v=990e2t7by68  

A także nauczyć się piosenki i zaśpiewać ją rodzicom, aby ucieszyć ich serducha :)
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

Aż wreszcie  nadszedł  Dzień  Matki.  Przypomnieliśmy Wam wówczas  jak  ważne  jest  to
święto, by obchodzić je przez cały rok, a nie tylko 26 maja. Z tej okazji wykonaliście przepiękne
prace,  laurki,  kartki  3D  czy  inne  podarunki.  Akcentowaliśmy  rolę  zabawy  w  życiu  dzieci
i dorosłych. Dowiedzieliście się, dlaczego  tak bardzo ją lubimy bez wzglęgu na wiek: 
https://www.urwis.pl/zabawa-a-rozwoj-dziecka
https://mamotoja.pl/dlaczego-zabawa-z-rodzicami-jest-wazna-dla-rozwoju-dziecka,wazne-etapyw-
rozwoju-niemowlaka-artykul,22803,r1p1.html

A skoro zabawa to i  dziecięce  marzenia.  Piosenki,  zabawy ruchowe,  wariacje  ze sztuką
origami. Wszystko, by na Waszych twarzach pojawiał się uśmiech: 
https://www.youtube.com/watch?v=BeDqX-HkhrI&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 
https://www.youtube.com/watch?v=mtz5eNtyvgA 
https://www.youtube.com/watch?v=ufZER-lbNNg
https://www.youtube.com/watch?v=_BmfaOwHVt4
https://www.youtube.com/watch?v=aMhOdcVSk_8 
https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA 
https://www.youtube.com/watch?v=xS5KpXZZfU0 
https://www.youtube.com/watch?v=-wpi-NaXMa8 

Poniżej  prezentujemy  Wasze  prace.  Dziękujemy  serdecznie  za  udział
w  proponowanych  wirtualnych  zajęciach.  Życzymy  zdrówka  i  umiejętności  czerpania  radości
z najmniejszych drobiazgów w codziennym życiu.    
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