Mój ulubiony Pluszowy Miś
25 listopada2016r. odbyła się w Zespole Szkół w Choroszczy impreza czytelnicza
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Celem było zapoznanie z historią powstania pluszowego
misia, rozwijanie zainteresowania książką, wzbogacanie wiedzy na temat misiów - postaci
książkowych i bajkowych, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek i
książek, integracja dzieci wszystkich grup poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnej uroczystości.
Adresatami byli uczniowie klas 0 -3.
W tym dniu dzieci do szkoły przyszły ze swoimi ulubionymi pluszakami.
Już kilka dni wcześniej uczniowie uczestniczyli w zajęciach czytelniczych, na których przedstawiono
najbardziej znane sylwetki misiów - bohaterów literackich, zapoznano dzieci z historią powstania tego
święta, dzieci uczyły się piosenek, słuchały opowieści misiowych oraz wypożyczały książki, których
bohaterem był miś. Na to święto przygotowane zostały konkursy a mianowicie: uczniowie kl. „0” i kl. I
przygotowały swojego klasowego misia natomiast uczniowie kl. II i III uczestniczyli w konkursie
plastycznym(kl.2) oraz literackim (kl.3) pt. „Mój ulubiony Miś”.
W dniu święta, salę gimnastyczną przyozdobiły sylwetki misiów przygotowane specjalnie na tę
okazję. Piosenką „Pluszowy Miś” uczniowie rozpoczęli imprezę, obejrzały przedstawienie
przygotowane przez klasę IIC pod opieką pani Agnieszki Zajko oraz wręczono nagrody zakupione
dzięki Radzie Rodziców za przepiękne prace plastyczne i napisane wiersze. Na zakończenie wszyscy
zrobiliśmy zdjęcie ze swoimi pluszakami.
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