,,TUWIMOLA DIA” – w krainie wierszy Juliana Tuwima

Listopadowe zajęcia z przedszkolakami w Bibliotece Publicznej w Wysokiej
postanowiliśmy poświęcić patronowi Roku 2013 – Julianowi Tuwimowi. Podczas
zajęć zgromadzone dzieci mogły się wykazać znajomością wierszy pisarza. Do
malowniczej krainy, jaką jest ,,TUWIMOLANDIA” zawiózł nas tajemniczy pociąg.
W ten sposób przy piosence ,,Jedzie pociąg z daleka” dojechaliśmy szczęśliwie na
miejsce.
Po przywitaniu wszystkich przybyłych do krainy dzieci nadszedł czas na
zabawę, pt. ,, Gdzie się ukryły rzepki?” Zadaniem przedszkolaków było odnalezienie
rzepek – małych rysunków ukrytych w różnych miejscach w sali. Szczęśliwi znalazcy
dziesięciu obrazków mieli okazję sprawdzić również swoje umiejętności aktorskie,
ponieważ na znalezionej ilustracji znajdowała się jeszcze postać z wiersza, pt.
,,Rzepka”. Podczas uważnego słuchania utworu mali aktorzy dzielnie ilustrowali
słyszane treści.
W trakcie zajęć nie brakowało również okazji do relaksu. Słuchając wiersza
pt. ,,Dyzio – Marzyciel”, dzieci odpoczywały na poduszkach, wpatrując się
w

rozwieszone w sali chmury. Po chwili odpoczynku przyszedł czas na kolejną

zabawę, pt. ,,Gotujemy zupę”. Maluchy miały okazję wykazać się znajomością nazw
warzyw. Słuchając wiersza ,,Warzywa” wspólnie ,,gotowały” pyszną zupę jarzynową.
Nie mogło również zabraknąć czasu na zabawę ruchową, pt. ,,Wesoła kózka”. Po
wysłuchaniu i omówieniu wiersza ,,Skakanka” dzieci wykazały się dużymi
umiejętnościami w zabawie doskonale trzymając równowagę i reagując na umówiony
sygnał.
Ogromną niespodzianką dla maluchów okazała się wizyta specjalnego gościa
rodem z Afryki, który wyrecytował im wiersz, pt. ,,Murzynek Bambo”. Pełne
zachwytu dzieci podziękowały ,,Murzynkowi” za wizytę dużymi brawami.

Z ,,TUWIMOLANDII” tradycyjnie przywiózł nas powrotem zaczarowany
pociąg wyobraźni dzieci. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy wykonali
niezwykle kolorowe rysunki, przedstawiające przedmioty, które chcieliby zabrać ze
sobą w podróż do tajemniczej krainy.
Ponadto w Bibliotece Publicznej odbyły się również zajęcia pt. ,,Bajkowy
Świat” dla dzieci z Przedszkola parafialnego. Maluchy podczas swojej pierwszej
wizyty w bibliotece miały okazję pomóc zagubionej księżniczce odnaleźć bajkę
z jakiej pochodzi. Dzielnie uczestnicząc w licznych zabawach i konkursach
rozwiązywały kolejno napotkane zadania. Maluchy wykazały się bardzo dużą
znajomością bajek, takich jak:
,,Królewna Śnieżka i

siedmiu

,,Czerwony Kapturek”,
krasnoludków”.

,,Jaś i Małgosia”, czy

Księżniczka

żegnając

się

z dziećmi, podziękowała za pomoc i wręczyła specjalne nagrody – książeczki
z bajkami.

