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Bajkowe spotkanie!
Kolejny już rok wraz z wolontariatem realizowaliśmy projekt edukacyjny pt. &bdquo;Cały WrocławCałe Bielany Czytają&rdquo;, skierowany do uczniów klas &bdquo;0 - I&rdquo; SP. W ramach akcji raz
w miesiącu gościliśmy w bibliotece, na tzw. czwartkach czytelniczych, rodziców, wolontariuszy i
nauczycieli, którzy czytali naszym najmłodszym uczniom wybrane pozycje z literatury dziecięcej. W maju
odbył się konkurs czytelniczy &bdquo;Bohaterowie naszych bajek&rdquo;. Na podstawie czytanych przez
cały rok w bibliotece szkolnej bajek dzieci wykonały prace plastyczne i przestrzenne. Natomiast 15 maja
2018 r. miał miejsce uroczysty finał naszych całorocznych spotkań. Dla wszystkich uczestników spotkania
było to prawdziwe &bdquo;Święto Czytania&rdquo;. Tego dnia podsumowaliśmy realizację projektu i
rozdaliśmy podziękowania wszystkim grupom i wychowawcom za udział w akcji i rozdaliśmy nagrody za
konkurs &bdquo;Bohaterowie naszych bajek&rdquo;. Uroczystość rozpoczęliśmy od przeczytania przez
naszego gościa honorowego p. Piotra Kopcia, zastępcy Wójta Gminy Kobierzyce, bajki Jana Brzechwy
&bdquo;Szelmostwa lisa Witalisa&rdquo;. Spotkanie czytelnicze urozmaiciły zagadki i fragmenty bajek
przedstawiane przez ich starsze koleżanki z gimnazjum, na które najmłodsi chętnie odpowiadali. Każda
klasa prezentowała przygotowaną specjalnie na tę uroczystość piosenkę lub wiersz Jana Brzechwy. Finał
&bdquo; Czwartków czytelniczych&rdquo; ponownie dowiódł, że dzieci uwielbiają bajki i baśnie oraz znają
ich bohaterów. Wspólna zabawa bardzo im się podobała i była świetną okazją do integracji dzieci.
Umiejętność czytania i częstego obcowania z książką wyposaża dzieci na przyszłość w wiele praktycznych
cech i umiejętności, dlatego też warto tę akcję kontynuować.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom wspierającym nasze działanie i równocześnie zapraszamy
nauczycieli, wolontariuszy i rodziców do włączenia się w naszą inicjatywę w przeszłym roku szkolnym.
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