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23 marca 2017 r.
Wrocławskich

odbył się Dzień Otwarty klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach

O godz. 1600 w sali gimnastycznej nastąpiło uroczyste powitanie przybyłych gości, a następnie został
przedstawiony program artystyczny przygotowany przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Na początku
była inscenizacja wiersza pt. &bdquo;Rzepka&rdquo; Juliana Tuwima w wykonaniu koła teatralnego
&bdquo;Muzyka i ruch&rdquo; prowadzonego przez panią Lidię Grzeszczak. Następnie zaprezentowało się
5 grup tanecznych, które zostały wyróżnione w przeglądzie piosenki i tańca, zorganizowanym w naszej
szkole na początku marca. Jako pierwsza wystąpiła klasa 3b w tańcu kowbojskim do utworu
&bdquo;Cotton eye Joe&rdquo;. Kolejnych występ to układ taneczny uczniów klasy 2d do piosenki
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&bdquo;The fox&rdquo;. Nasi najmłodsi, uczniowie klasy pierwszej zatańczyli taniec ludowy. Dzieci z
klasy 2c wystąpiły w układzie tanecznym do piosenki &bdquo;Sofia&rdquo;. Ostatni występ należał do
koła tanecznego &bdquo;Po prostu tańcz&rdquo;. Po części artystycznej głos zabrał Dyrektor Szkoły Pani
Beata Ćwiek, która podziękowała uczniom za wspaniałe występy i nauczycielom za ich przygotowanie.
Następnie przybyłych gości zaproszono na blok B, gdzie w klasach przygotowano różnego rodzaju zajęcia
otwarte: plastyczne, przyrodnicze, matematyczne, teatralne i komputerowe. W holu na piętrze znajdował
się punkt informacyjny, gdzie można było obejrzeć szkolne kroniki oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną
naszej szkoły. Przedstawiono prezentacje multimedialne przygotowane przez nauczycieli. W bloku B
znajdowała się ekspozycja stała przedstawiająca działalność kół zainteresowań, gazetki
&bdquo;Dzienniczek Ucznia&rdquo; oraz wystawa prac uczniów.
Rodzice i goście byli pod dużym wrażeniem występów i prezentacji uczniów oraz różnorodności i
atrakcyjności przeprowadzonych zajęć oraz warsztatów.

Agnieszka Przybylska
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