
Ferie zimowe w CDN PBP w Koninie Filii w Turku 

 

W okresie od 14 stycznia do18 stycznia 2019 r. CDN PBP w Koninie Filia w Turku 

zorganizowała zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych. W tym roku odbywały się one pod 

hasłem „Czytam, bawię się i gram w bibliotece”. Dzieci, które odwiedziły nas w tym czasie,  

brały udział w spotkaniach o różnorodnej tematyce. Były to: 

 Zima w bibliotece, 

 Relaks w teatrze Kamishibai, 

 Kicia Kocia w Afryce. 

 

Podczas zajęć „zimowych” zaproponowałyśmy dzieciom szereg zabaw ruchowych oraz zadań 

na spostrzegawczość i kreatywność. Były więc: bitwa na śnieżki czyli kule wykonane z gazet, 

zawody w rzucie gazetowymi śnieżkami do celu oraz poszukiwanie ukrytych w magazynie 

obrazków z symbolami zimy. Uczestnicy zajęć mieli także do dyspozycji różnorodne gry 

planszowe. 

 

Niewątpliwą atrakcją, podczas drugiego dnia feryjnych spotkań, były odwiedziny pań                

z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Dzieci, 

które w tym dniu odwiedziły naszą Bibliotekę, brały udział w Zawodowym Kole Fortuny. 

Odpowiadając bezbłędnie na pytania związane z różnymi zawodami, mali zawodnicy 

otrzymywali drobne upominki. Potem dzieci oglądały wystawę prac nadesłanych na konkurs 

plastyczny Mój wymarzony zawód, a zwieńczeniem zajęć były wspólne pamiątkowe zdjęcia. 

 

Podczas ferii nie mogło zabraknąć głośnego czytania różnych tekstów. Dzieci wysłuchały 

między innymi opowiadania pt. Mój przyjaciel Kemushi z wykorzystaniem teatrzyku 

Kamishibai. Następnie tworzyły prace plastyczne prezentujące dalsze losy głównego bohatera 

książki. 

Opowiadanie pani Anity Głowińskiej pt. Kicia Kocia w Afryce było natomiast inspiracją do 

stworzenia przepięknych masek afrykańskich zwierząt.  

 

W trakcie spotkań dzieci brały udział w różnorodnych konkurencjach, np. odgadywały nazwy 

zwierząt na podstawie ich odgłosów oraz rozwiązywały zagadki związane z Afryką. 

 

W zajęciach feryjnych uczestniczyły dzieci z dwóch tureckich przedszkoli: Przedszkola 

Magiczna Chatka w Turku (Grupa Samochodziki z Przedszkola Magiczna Chatka) oraz 

Przedszkola Samorządowego nr 8 im. Krasnala Hałabały w Turku. Łącznie we wszystkich 

spotkaniach wzięło udział 48 dzieci.  

Feryjne spotkania z dziećmi przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Przedszkolaki chętnie 

uczestniczyły w zaproponowanych im zabawach i niezwykle aktywnie brały udział                 

w konkursach i zadaniach. 

 

 

Opracowanie: Agnieszka Graczyk 

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczne-Przedszkole-Magiczna-Chatka-367265013742619/photos/?tab=album&album_id=548300055639113&__xts__%5B0%5D=68.ARBKnkvxcvvPYJ4c1n7Eif7AoxiwRcgQebBkg2YQjKVtI8SDICUAI9YCjKSnvct50Z7QxZyX57YfUEFsj_bdvJTw1ylNXzD6hPacyEWFKYk8uNG4bQLIXe4Wqn2JbJEEiS6dgrxlhSNyIqExylzQdxzZr83aTpW_lufDjWd0b2RwiSc3oWBPGTktIHUrVCwhj1vm_NYNZbrYWOrIQgel27f3qig2u2b_bHz1UbTL0r1mjTDbnN1r1gb6tnVu3efdaJ5X6--Urr2-6Bs5VpBfaCKDCkxGw3BwetGl_ZGwGiANjXCNd-UgATBNds-6cGbhK-m6yBfV2SS7PZ3WQY8GPRlzaP056bDvH5im0mtmCoyf6mFhTxynObY4D2rhSK7Jhtf-6mm0TWaIaFcOPGivcDi1FFvxJ7shQH4AkYQA4FTs2eEIXoRMZkKrTPKEv6pG79jpMjgUt-egeqvORw&__tn__=-UC-R

