BYLE DO DZWONKA…
NUMER 9
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY

W numerze

:

-OSTATNIE WYDARZENIA
-LOGOPEDA RADZI…
-FERIE
-KONKURS

Co nowego, Co Ciekawego….
-Czwarta E- Spartakiada Dnia 12 grudnia 2014r. odbyła się czwarta Ogólnopolska E-Spartakiada Dzieci i Młodzieży
Szkolnej pod patronatem Narodowego Programu Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024.
-10 lutego 2015 r. będziemy już po raz 11 obchodzid Dzieo Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznych obchodów
„Razem tworzymy lepszy Internet”
-W poniedziałek, 26 stycznia 2015roku, uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami przygotowali uroczystośd z okazji
Święta Babci i Dziadka.

-Dnia

29 stycznia 2015r. w szkole w Manieczkach odbyły się Gminne Zawody w Koszykówkę. Naszą szkołę

reprezentowali przedstawiciele klas VI i V. Niestety nie udało nam się pokonad innych szkół!
-Szkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej
-Szkolny Konkurs Logicznego Myślenia

To już za nami, a przed nami:
-Bale Karnawałowe dla całej społeczności szkolono-przedszkolnej w trzech

kategoriach wiekowych.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za pokrycie kosztów związanych z organizacją balu.

-Zabawa Karnawałowa organizowana przez Radę Rodziców,
-od 16 lutego – ferie
- 8 marca – Dzieo Kobiet
-17 marca – Ogólnopolski Test Logicznego Myślenia
-18-20 marca – Rekolekcje
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LUTY
„Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem tak się zżyma,
że człek prawie nie wytrzyma.„

10 lutego

14 lutego - Walentynki,
Zakochanych. Tradycja
walentynkowych, do
przywędrowała do nas w
święty Walenty jest czczony

znane też jako Święto
pisania i wysyłania kartek
ukochanych i przyjaciół,
latach 90-tych z USA, gdzie
jako patron zakochanych.

17 lutego - Światowy
Dzień Kota - Świętują
wszystkie koty,
wznosząc zapewne
kocie toasty miseczką
mleczka. Te szare, bure
i pstrokate. Rasowe,
domowe, podwórkowe
i dzikie. Mruczki, Puszki,
Miauczki i Kicie. „ Po
prostu koci świat.”
Ten dzień ma podkreślić
znaczenie kotów w życiu człowieka i zwrócić uwagę na bezdomne koty, które
potrzebują pomocy.

22 lutego - Dzień Ofiar Przestępstw
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Pogoda w lutym 2015 roku według zapewnień meteorologów ma jeszcze większą szansę niż
styczeń na swoją wyjątkowo łagodną odsłonę. Prognozy długoterminowe na ten miesiąc wskazują
na ciepło powyżej normy. Kilka prognoz przewiduje wręcz temperatury zbliżające się do
rekordowo wysokich wyników jak na luty. Jest to optymistyczna prognoza dla wszystkich, którzy
nie lubią zimy i minusowej temperatury.
Ciepła aura nie ustrzeże nas jednak przed obfitymi opadami, jednak nie śniegu, lecz deszczu.
W lutym 2015 ma być nadal wilgotno. W niektórych rejonach Polski normy miesięczne opadów
mogą być przekroczone nawet dwukrotnie.
Oto kilka ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu:
1.Narty i snowboard
Jeśli masz blisko jakiś wyciąg narciarski, to możesz po prostu pojechać na narty lub snowboard. A jak nie
umiesz jeździć, to może to najwyższy czas, żeby spróbować?
2.Łyżwy
Raz na czas możesz też wybrać się na łyżwy. Jest to bardzo dobry sposób aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu.
3.Sanki
Niektórzy twierdzą, że jazda na sankach jest dla małych dzieci, ale może też okazać się dobrą zabawą nawet
dla młodzieży i dorosłych.
4.Lepienie bałwana/ igloo
Jeżeli masz dużo śniegu, możesz ulepić bałwana albo igloo. To zadanie nie należy do najprostszych, ale efekt
bardzo cieszy.
5.Spacery po śniegu
Wycieczki po śniegu to dobry sposób, przewietrzyć swój organizm. Oczywiście, trzeba utrafić na dobrą pogodę.
Warto zabrać rakiety śnieżne, które zapobiegają zapadaniu w zaspy śnieżne.
6.Gry planszowe i karciane
Kiedy pogoda nie dopisuje, warto pograć z bliskimi w gry, które są pod ręką. Ale pamiętajcie, im więcej osób,
tym weselej!
7.Kolonia
Jeżeli akurat ktoś organizuje kolonię, warto pojechać. Poznasz tam wielu nowych ludzi, a nuda na pewno Cię
tam nie spotka!
8.Czytanie książek
Jeśli lubisz czytać, to czemu nie. W ferie masz dużo czasu, żeby zagłębić się w ulubionej lekturze.
Jeżeli masz inne hobby, zajmij się swoimi ulubionymi zajęciami, a z pewnością nie będziesz się nudzić.
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Może znajdziesz czas na kolorowanie?

Te i wiele innych kolorowanek znajdziesz na stronie:
http://dzieci.epapa.pl/kolorowanki/kolorowanki-zima
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RADY LOGOPEDY…
Zabawy logopedyczne, które można wykonywać w trakcie codziennych zajęć:


robienie bąbelków w kubku przy pomocy rurki do napojów,



przenoszenie chrupek z miski do miski za pomocą rurki ,



oblizywanie warg posmarowanych dżemem, miodem lub kremem czekoladowym,



picie gęstych napojów przez cieniutką rurkę (soki, rozrzedzony budyo, kisiel),



przyklejenie do podniebienia opłatka lub kawałka wafla, które dziecko powinno odkleid
językiem szeroko otwierając przy tym usta,



podczas robienia zakupów: dziecko wkłada do wózka tylko te produkty, które mają
w nazwie dwiczoną głoskę,



rozmawianie z dzieckiem o tym, co robiło na zajęciach logopedycznych; dzieci chętnie
o tym opowiedzą przy okazji utrwalając zdobyte tam umiejętności,



w trakcie utrwalania wymowy głoski w mowie spontanicznej, możemy umówid się na
sygnał, który wskaże dziecku, że „zapomniało się” i mówi „po staremu”, np. rodzic nie
odpowiada na pytanie dziecka, jeśli ono mówi niepoprawnie. UWAGA: tę metodę można
stosowad wówczas, gdy dziecko dobrze opanowało już wymowę danej głoski i uczy się
używania jej w codziennych sytuacjach (czyli kształtuje nawyki używania głoski na co
dzieo),



przygotowanie pomocy do dwiczeo razem z dzieckiem lub wykorzystanie gier i zabawek,
które już są w domu,



wykonanie gry planszowej, w której będą wykorzystane słowa, zwroty lub zdania do
utrwalenia. Może to też byd „Memo” czy „Piotruś” z obrazkami, których nazwy zawierają
dwiczone głoski.



rysowanie obrazków, które dzieci muszą pokolorowad lub dokooczyd wymawiając przy
tym trudne słowa (w trakcie rysowania prowadzimy dialog z dzieckiem w taki sposób,
aby w odpowiedziach musiało użyd „trudnych” słów z dwiczonymi głoskami),
Grażyna Domagalska
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Plany na ferie:
-Planuję grać w piłkę na boisku. Wyjadę do taty. – Bartosz Rochowiak, klasa VI
-Wyjadę do babci. Może pogram w piłkę – Patryk Kwiatkowski, klasa VI
-Mam zamiar grać w FIFĘ. Chyba nie wyjadę, ale będę chodził na boisko. – Bartosz Kędziora, klasa IV
-Jadę do cioci – Wiktor Przybylski, klasa I
-Chyba pojadę na basen – Kajtek Wachowiak, klasa II
-Może to dziwne, ale wyjeżdżam nad morze – Pani Marta Tylińska
-Jeśli spadnie śnieg, wybieram się w góry, na narty – Pani Anna Skrzypczak
Rozmawiali:
Maciej Skrzypczak i Dominik Jankowiak z kasy VI

KONKURS
Konkurs plastyczny:
„Najciekawszy dzień podczas ferii”
Format i technika dowolna. Termin – do 20 marca

Gazetę „Byle do dzwonka…” redagują uczniowie:
Zapraszamy chętnych. Nabór trwa….
opiekun, skład komputerowy, zdjęcia :
p. A. Skrzypczak i p. G. Domagalska
adres email:
byledodzwonka2014@interia.pl
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