,,Bajkowe rozmaitości”
Niech świat bajki Cię prowadzi,
On pomoŜe i doradzi.
Barwny świat dla Ciebie stworzy,
Gdy tajemne drzwi otworzy. (M. Karolewska)
Bajka to nieodzowny element dzieciństwa każdego dziecka. To tutaj świat
fantastyczny miesza się z realnym, tworząc zrozumiałą dla młodego czytelnika
rzeczywistość. Ponadto ,,nasz maluszek” zapoznaje się z sytuacjami wzbudzającymi
niepokój, ale często znajduje cudowne rozwiązanie swoich problemów. Dzięki bajce i
baśni dziecko odkrywa swoją tożsamość, wczuwa się w emocje, jakich doznają
postacie występujące w opowieściach, przez co rozwija empatię i wrażliwość na zło,
nieprawość i ból. Stąd też OUK w Wysokiej w okresie ferii zimowych przeprowadził
cykl sześciu spotkań pod hasłem ,,Bajkowe rozmaitości”. ,,Tourne’’ objazdowe objęło
kilka pobliskich miejscowości wiejskich naszej gminy, a były nimi: Bądecz, Czajcze,
Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie, Tłukomy i Mościska.
Ze względu na zimową porę roku tradycyjnie spotkania rozpoczynały się od
wspólnych pląsów przy muzyce. Aby znaleźć się w krainie baśni dzieci udały się w
tajemniczą podróż samolotem, gdzie czekały na nich konkursy i zabawy. I tak w
magicznym pudełku ukryły się zgadywanki typu:
Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie spotykają
chatkę zrobioną z piernika, lub Bardzo wiele przygód miała drewniana chłopczyna,
zanim z ojcem się spotkała w brzuchu rekina.
Kto to zgubił?- to kolejna propozycja rozrywki, w której pojawiły się baśniowe
rekwizyty. Innymi atrakcjami dla przemiłego grona widzów były mikstury Baby Jagi,
które oczywiście należało skosztować. Na wzór teleturnieju ,,Jaka to melodia”
przygotowano bajkomelodię, czyli muzykę ze znanych bajek dla dzieci. Oprócz tego
milusińscy usłyszeli jedną z baśni braci Grimm ,,Białośnieżka i Różyczka”, z której
wypłynęła bardzo ważna nauka, iż należy za każdą okazaną pomoc serdecznie
podziękować. Wyświetlono również popularną i powszechnie lubianą bajkę dla dzieci,
a mianowicie ,,Smerfy”. W trakcie konkursów, które oczywiście były nagradzane
widzowie wraz z Panią Katarzyną Pyszka i Panem Krzysztofem Kowalskim, grającym
na gitarze śpiewali dwie piosenki z repertuaru Fasolek, pierwszą była ,,Zuzia lala
nieduża”, drugą ,,Ogórek zielony”.
Atmosfera spotkania była bardzo miła i sympatyczna, czego dowodem są
pamiątkowe zdjęcia.

