Czytam, bawię się i gram w bibliotece – czyli ferie zimowe
w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy
Minął pierwszy tydzień ferii zimowych. Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Słupcy zorganizowała zajęcia dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Zaproszenie zostało skierowane do słupeckich przedszkoli : Przedszkola Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Bajka oraz Niepublicznego Przedszkola Miś
Uszatek. Nauczyciele-bibliotekarze przygotowali bogatą i atrakcyjną ofertę zajęć na temat:
Książka moim przyjacielem – zabawy czytelnicze, W przedszkolu jest wesoło czyli jak
zredukować lęk adaptacyjny, Strach ma wielkie oczy, czyli przed wizytą u lekarza, Dobrze
jest mieć przyjaciela oraz Sposoby na nudę.
Dzieci z Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi to pierwsi goście w naszej
bibliotece. Poznając bajki przeżywały przygody wraz z bohaterami literackimi, uczestniczyły
w zabawach integracyjnych i ruchowych. Potrafiły współdziałać i współpracować ze sobą
oraz wykonywały prace plastyczne. Szczególnie zachwycone były prezentacją multimedialną
towarzyszącą czytanej bajce, a także książkami o wyjątkowej szacie graficznej 3D. Dzieci
chętnie odgadywały zagadki i uczyły się piosenki o kolorach. Ich skupienie uwagi, aktywność
podczas zajęć oraz grzeczność zasługują na pochwałę. Magnetyczne buźki oraz kolorowanki
to nagroda za uczestniczenie w zajęciach.
Dzieci z Przedszkola Miś Uszatek miały wyjątkową okazję uczestniczenia w zajęciach
z doradztwa zawodowego. Panie z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Koninie wzbudziły wiele emocji bawiąc się z dziećmi w koło fortuny
i prezentując książkę „Zawody czyli kim możesz zostać”. Przedszkolaki wykazały się dużą
wiedzą o zawodach, sprawnie odgadywały zagadki i w ciekawy sposób opowiadały kim
chciałyby zostać w przyszłości. Najwięcej radości wywołały odpowiedzi na pytania czym
zajmują się ich rodzice. Na zakończenie panie z CWRKDiZ w Koninie wykonały wspólne
pamiątkowe zdjęcie. Kredki i kolorowanki do bajki „Czarownica Winnie” dzieci otrzymały
w podziękowaniu za wyjątkową aktywność na zajęciach. W zajęciach feryjnych uczestniczyło
łącznie 25 dzieci.
Przed nami drugi tydzień ferii i kolejne atrakcje, na które nie tylko podczas ferii, ale
przez cały rok zapraszają pracownicy PBP w Słupcy.
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