We wrześniu i w październiku klasy 1 i 2 włączyły się do konkursu na motywach
„Gangu Słodziaków” organizowanego przez Jeronimo Martins Polska S.A. właściciela sieci
sklepów Biedronka.
Na początek wychowawcy rozdali wszystkim uczniom albumy zachęcające także
rodziców do wspólnego, codziennego czytania. Uczniowie z entuzjazmem pokazywali
podpisy mam, tatusiów, niekiedy dziadków lub starszego rodzeństwa zaangażowanych
w akcję, za co czekała ich nagroda w postaci naklejek ze słodziakami. W rezultacie wszystkie
dzieci mogły pochwalić się wypełnionymi w stu procentach albumami. W czasie kilku zajęć
dzieci wysłuchały opowiadań dotyczących przygód „Gangu Słodziaków”. Na jednych
z pierwszych spotkań otrzymały prezent w postaci zalaminowanych postaci Słodziaków,
które posłużyły do zrobienia opasek na głowę z ulubionym bohaterem książki. Opaski te
towarzyszyły im na kolejnych zajęciach, w czasie konkursów i zabaw. Aby uatrakcyjnić
zajęcia na jednej godzinie wychowawczej skorzystałam także z pomysłu organizatorów
konkursu. Dzieci wysłuchały opowiadania o sowie Zosi, dokończyły rysunek myszy
z pierścionkiem zaręczynowym oraz wzięły udział w grze planszowej przygotowanej przez
nauczycieli. Podczas zabawy zbierały punkty w postaci diamentów. W realizacji zajęć
pomagały chętne uczennice z klasy ósmej, które znakomicie odnalazły się w roli opiekunów.
Nauczyły pierwszoklasistów także piosenki o ich ulubionych bohaterach. Dzieci świetnie się
bawiły oraz zintegrowały ze starszymi uczniami, a w nagrodę otrzymały słodkie upominki.
Uczniowie wykonywali również prace plastyczne, malowali kolorowanki z postaciami
Słodziaków. Celem tej grupowej pracy było stworzenie „Naszej galerii Słodziaków”, która
zagościła na gazetce szkolnej w sali zajęć. Dodatkowo miał miejsce klasowy konkurs
plastyczny na najciekawsze przedstawienie dalszych przygód Słodziaków. Dzieci wykonały
piękne prace, za co otrzymały dyplomy oraz drobne upominki, a z dzieł młodych artystów
wykonaliśmy klasową wystawę. Akcja, w której wzięliśmy udział rozbudziła w uczniach chęć
sięgania po książkę, poruszyła ich wrażliwą wyobraźnię i pokazała, że świat ukryty za
literami może być niezwykły, magiczny i tak wciągający, że gdy raz się w nim zanurzymy,
będzie nas przyciągał i wabił swoimi urokami już do końca życia.
W ogólnopolskie obchody Dnia Głośnego Czytania włączyliśmy się 18 października.
Uczniowie klas pierwszych gościli panie pracujące w naszej szkole: panią kucharkę i panią
sprzątaczkę. Zaproszone panie odczytały dzieciom wybrany rozdział z książki „Gang
Słodziaków” pt. „Sowa Zosia”. Bibliotekarz przygotował pytania dotyczące treści
przeczytanego rozdziału i zaprosił uczniów do konkursu z nagrodami. Prawidłowe
odpowiedzi zostały nagrodzone słodkościami. Cukierki otrzymały również panie zaproszone
na spotkanie oraz pozostali uczestnicy naszej uroczystości. Na zakończenie wykonaliśmy
pamiątkowe zdjęcie na tle Słodziakowej Galerii prac dzieci. Uczniowie klas drugich gościli
uczennice klasy 3c gimnazjum. Dziewczęta z radością przyjęły zaproszenie na uroczystość,
przyniosły na spotkanie książki, które lubią czytać i chętnie polecają. Głośno przeczytały
wybrane fragmenty i uzasadniły swój wybór. Uczniowie klasy 2 przeczytali na głos wstęp do
„Gangu Słodziaków”, pochwalili się naklejkami w swoich albumach głośnego domowego
czytania oraz zdobytymi pluszakami. Bibliotekarz przygotował pytania dotyczące treści
książki i zaprosił uczniów do konkursu z nagrodami. Prawidłowe odpowiedzi zostały
nagrodzone słodkościami.

