ORGANIZACJA „DNIA DZIECKA
EXTRA” - 30.05.2016 r. (środa)
CZĘŚĆ I DOTYCZY WSZYSTKICH KLAS SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH
8.00 – 8.10 - powitanie uczniów przez dyrektora szkoły na dolnym korytarzu, życzenia z okazji Dnia Dziecka,
przedstawienie harmonogramu przebiegu dnia, komunikaty.
8.10 – 8.20 – niespodzianka I czyli nagrody za konkursy, zawody, turnieje organizowane przez nauczycieli i
wychowawców.
8.20 – 9.00 – teatralnie zakręceni czyli „Demeter i Kora” w wykonaniu zespołu teatralnego pod opieką p. J.
Kozłowskiej.
CZĘŚĆ II DOTYCZY KLAS 0 – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
9.00 – 9.30 - spotkanie w Filii Biblioteki Publicznej w Wydminach „Czytanie poezji patriotycznej” z
udziałem Pana Radosława Króla, Wójta Gminy Wydminy.
9.30 – 10.00 – II niespodzianka („lody na patyku”)
10.00 - 11.30 – zabawy i konkursy sportowe, turniej piłki nożnej „Mistrz – Word 2018” – przygotowują: p. E.
Idek i p. O. Krupa.
11.30 – 12.30 – niespodzianka III - ognisko, pieczenie kiełbasek, oranżada, zabawy na placu zabaw, boisku
Orlik.
12.30 – 12.40 – pożegnanie, odjazd uczniów do domów.
(opiekę pedagogiczno – wychowawczą pełnią nauczyciele wychowawcy).
CZĘŚĆ III DOTYCZY KLAS IV – VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz KLAS II – III GIMNAZJUM
9.00 – 11.00 - zajęcia warsztatowe według zainteresowań uczniów przeprowadzone przez animatorów
Ośrodka Aktywnej Rekreacji Łękuk Mały (podział na grupy)
a. warsztaty malarskie (korytarz szkolny – parter lub podwórko szkolne przy altance rekreacyjnej)
b. warsztaty teatralne – sala języka polskiego (106)
b. warsztaty taneczne (sala gimnastyczna)
11.00 – 11.30 - II niespodzianka („lody na patyku”)
11.30 – 12.30 – udział uczniów w „Festiwalu projektów gimnazjalnych” z
udziałem zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli (sala widowiskowa)
12.30 – 13.00 - ognisko, pieczenie kiełbasek, oranżada.
13.00 – 14.00 – mecz piłki nożnej (siatkowej, ręcznej, koszykowej – do wyboru) z udziałem wszystkich osób
chętnych („Młodzież kontra reszta świata”) – odpowiedzialny p. R. Sokalski, nauczyciel wych. fiz.
14.00 – 14.30 – odjazd uczniów do domów.
(opiekę pełnią wszyscy nauczyciele pracujący w określonych godzinach według planu zajęć – oprócz
nauczycieli kl. 0 - III)
Komunikat!
Przypominam, że 01.06.2018 r. (Międzynarodowy Dzień Dziecka) jest dniem wolnym od zajęć
edukacyjnych (szkoła pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy).
Życzę przyjemnej i różnorodnej rozrywki, Anna Skrypoczka, dyr. szkoły

