ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI
Nazwa szkoły, w której realizowane jest
działanie
Imię i nazwisko dyrektora
szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze

mgr Bożena Domańska
Tel.

Fax.

e-mail

065 543 24 17

065 544 16 31

sp3gora@gazeta.pl;

Adres

56-200 Góra
ul. Poznańska 2

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do kontaktu

dyrektor szkoły p. Bożena Domańska,
p. Wioleta Leśniak, p. Jolanta Wilkosz
dydaktyka Bajki trzech pokoleń
wychowanie

Zakres działania:

opieka
organizacja pracy szkoły
inne obszary

Temat działania:

Wieczór bajek
Cel/cele działania:
• przybliżenie dzieciom świata bajek, zwrócenie uwagi na ich walory poznawcze i wychowawcze
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów
• wyrabianie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie
• ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• rozwijanie zdolności manualnych
• rozwijanie inwencji twórczej
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez słowo, gest i mimikę
• umożliwienie przeżywania radości ze wspólnej zabawy
Opis działania:

„Wieczór bajek’ jest to impreza
organizowana w naszej szkole od kilku
lat. Jej adresatem są uczniowie klas
pierwszych. Odbywa się ona rokrocznie
w długi zimowy wieczór. Uczniowie
przychodzą do szkoły w nietypowych
strojach – piżamach - ze swoimi
przytulankami i miśkami. Wieczór
bajek rozpoczynają zaproszeni goście,
którzy czytają głośno dzieciom bajki.
Zaszczycają nas swoją obecnością
dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych
instytucji.

Następnie uczniowie oglądają bajki trzech
pokoleń – dziadków, rodziców i swoje ulubione
dobranocki. Największym powodzeniem cieszą
się kreskówki, które wzbudzają gromkie wybuchy
śmiechu. Bajki prezentowane podczas wieczoru
wyłaniane są na podstawie przeprowadzonych
wcześniej przez pierwszoklasistów wywiadów z
dziadkami i rodzicami. Stwarza to okazję do
rodzinnych spotkań i wspólnych wspomnień.

Pierwszoklasiści uczestniczą też w quizie, który
polega na oglądaniu slajdów prezentacji i
odgadywaniu tytułów bajek. Wspaniałą zabawę
stanowi oglądanie scenek dramowych,
odgrywanych przez koleżanki ze starszych klas.
Pierwszaki przeglądają też kolorowanki
z bajkowymi postaciami, wybierają najciekawsze
i kolorują je. Spotkanie to jest dobrym
momentem na rozstrzygnięcie przeprowadzonego
wcześniej w klasach pierwszych konkursu plastycznego pt. „W świecie bajek” i wręczenie nagród
laureatom. Magiczną scenerię tworzy wystawa prac konkursowych. Atrakcją wieczoru jest wspólna
kolacja.
Opis sprawdzonych efektów, rezultatów, wyników, skutków działania:

Efektem zaprezentowanego działania jest ogrom pozytywnych przeżyć dzieci, które długi czas
wspominają wieczornicę. Spotkanie to daje możliwość do poznania każdego ucznia w innej
niecodziennej sytuacji. Uczniowie bawiąc się kształtują swoje różnorodne umiejętności. Poznają oni
bajki wielu pokoleń. Przedsięwzięcie to stwarza szereg możliwości na rozbudzenie zainteresowań
czytelniczych oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych. Jest to wspaniała okazja do kształtowania
właściwych zachowań interpersonalnych.
Wnioski z realizacji:

Przedsięwzięcie to jest godne do naśladowania, gdyż niesie ze sobą ogromny bagaż pozytywnych
emocji. Uczniowie z niecierpliwością czekają na piżamowe spotkanie w szkole. Cieszą się z tego,
że będą mogły pokazać swoje ulubione pluszaki. Dzieci uwielbiają bajki, są mocno zaangażowane w
cały projekt i rozwijają przy tym szereg umiejętności.
Organizatorzy: p. Wioleta Leśniak, p. Jolanta Wilkosz
Uwagi, komentarze dotyczące działania:

 Na wieczór bajek co roku zapraszani są inni goście.
 Przedsięwzięcie zyskuje na jakości, kiedy angażujemy w nie również uczniów klas starszych.
 Na dobór bajek mają wpływ pierwszoklasiści.

Trudności w realizacji:
Nie wystąpiły

