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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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FESTYN RODZINNY W PRZEDSZKOLU NR 6 W OSRZESZOWIE
„Miś Uszatek z dziećmi o zdrowie dba
i zawsze dobre rady ma”.
To był piękny, słoneczny niedzielny
dzień. 29 maja Przedszkole im. Misia
Uszatka w Ostrzeszowie zgromadziło
na swoim placu rzesze dzieci wraz z ich
rodzicami. Wszystko po to, by wspólnie
bawić się i śpiewać na organizowanym
już od lat festynie rodzinnym.
Na najmłodszych czekało wiele
atrakcji: malowanie twarzy, zabawy
z klaunem, dmuchane zamki. Dużym
powodzeniem cieszyła się również
loteria fantowa - każdy los wygrywał.
W specjalnie przygotowanych kawiarenkach można było posilić się pysznym,

domowym ciastem i napić się kawy lub
soku. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice
z ogromnym zainteresowaniem oglądali pokazy tresury psów, ratownictwa
medycznego i karate.
Przedszkolaki ze wszystkich grup
w swoich barwnych strojach zaprezentowały na scenie umiejętności wokalne
i taneczne. Nie zabrakło piosenek i kwiatów dla mam, które kilka dni wcześniej
obchodziły swoje święto.
W miłej atmosferze czas festynu
szybko minął, a każde dziecko z utęsknieniem czeka już na kolejną taką
zabawę.

A. Ławicka

FESTYN RODZINNY W KLUBIE MALUCHA
27 maja przedszkolaki z Klubu Malucha wraz z rodzicami hucznie świętowały Dzień Matki oraz Dzień Dziecka.
W kalendarzowym Dniu Dziecka maluchy oczekują zwiększonej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji imprez i większej swobody. Tak też

było i w piątek. Festyn rozpoczęliśmy
od krótkiego występu artystycznego,
skierowanego szczególnie do mam,
potem było malowanie twarzy, lepienie
w glinie, konkursy dla dzieci i rodziców
oraz zabawy na dmuchanym zamku.
Nie zabrakło prezentów dla dzieci oraz

pysznego poczęstunku. Wybuchom
radości dzieci nie było końca – ale
przecież to ich dzień - tęczowy dzień
uśmiechu i szczęścia, jeden z najważniejszych w roku!
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Cała Polska czyta dzieciom

Wesoło na
na dworcu!
dworcu!
Wesoło
Droga Redakcjo!
My, uczniowie klasy szóstej,,b’’ ze Szkoły
Podstawowej im. Mariana Falskiego w Kraszewicach, postanowiliśmy odwiedzić
przedszkolaki i propagować wśród nich
ogólnopolską akcję ,,Cała Polska czyta
dzieciom’’. Pomysł zrodził się z przekonania,
że czytanie jest bardzo ważne i należy przyzwyczajać się do niego od najmłodszych lat.
Uznaliśmy, że przeczytamy wiersz
Juliana Tuwima ,,Lokomotywa’’, zaśpiewamy ,,Jedzie pociąg z daleka…’’ i ułożymy papierowy pociąg. Przygotowania do
występu trwały prawie tydzień, mimo to
nie odczuwaliśmy tremy ani strachu. Nasza
polonistka, pani Agnieszka Chowańska,
podarowała każdemu zapinkę z napisem
www.mapakultury.pl, którą później dostały
też maluchy. Droga do przedszkola nie dłużyła nam się tak bardzo, bo zrobiliśmy próbę
generalną wiersza i śpiewając piosenkę stanęliśmy wszyscy przed budynkiem, z którego sześć lat temu wyszliśmy. Przestrzeń
w przedszkolu była mniejsza niż kilka lat
temu, co oznaczało, że albo urośliśmy, albo
przedszkole zaczęło się zmniejszać.
To samo uczucie ogarnęło nas w daw-

nej sali - krzesełka, stoliczki, wszystko
takie malutkie. Na dywanie oczekiwali
nas „zerówkowicze”, którzy nieśmiało
uśmiechali się do nas, siedząc po turecku.
Postanowiliśmy, że usiądziemy tak samo,
by wszyscy nas widzieli. Przedstawiliśmy
się i zaczęliśmy czytać. Sygnał dał Marcin
z czapką i lizakiem zawiadowcy, a później
przyszła kolej na każdego z nas. Przedszkolaki - Smerfy z grupy pani Katarzyny Sibińskiej - siedziały zasłuchane. Gdy skończyliśmy, przyszedł czas na pracę plastyczną.
Każdy maluch dostał kartkę, kartoniki, kółka,
kredki i klej, z których miał powstać wagonik. My, starszacy,usiedliśmy przed stosem
zabawek i zaczęliśmy się bawić. Wreszcie
nadszedł czas na piosenkę. Utworzyliśmy
pociąg i śpiewając, zatrzymywaliśmy się
w Tupankowie, Uśmiechowie, Klaskowie…
Na koniec każdy z nas dostał po cukierku
na osłodę. Nasza wizyta wyprzedziła rozpoczynający się 29 maja X Tydzień Czytania
Dzieciom, ale przecież by czytać, nie trzeba
żadnej specjalnej okazji.
Pozdrawiamy!

Sylwia Krawczyk z klasy VI b

Dzień Dziecka to okazja do wesołych
spotkań.
Tak też się stało 1 czerwca br. na dworcu
kolejowym w Ostrzeszowie. Ponad 40
dzieci ze Szkoły Specjalnej z Ostrzeszowa
odwiedziło siedzibę Forum i jednocześnie
zobaczyło kolejowe eksponaty. Z ciekawością przymierzały czapki, mundury,
dzwoniły telefonami, kasowały stare, kartonikowe bilety. Dla nich to było wielkie
przeżycie, tym bardziej że wycieczkę odbyli
pieszo. Ale widać było, że z radością pokonują wszelkie trudy.
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Następnego dnia zawitała tu 13-osobowa grupa pierwszoklasistów ze Szkoły
Podstawowej z Rogaszyc. Dla nich odbył
się konkurs plastyczny na najładniej narysowaną lokomotywę.
Wygrała Wiktoria; prace dzieci zostaną
na pamiątkę. Jacek recytował pięknie
wiersz „Lokomotywa”, a przy piosenkach
odbyła się krótka dyskoteka. Niebywałą
atrakcją była wizyta w nastawni, u pana
Józefa. Dzieci dowiedziały się o wielu rzeczach, widziały, jak przestawiane są tory,
opuszczane rogatki, itp. Wielką atrakcją
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był widok z góry jadącego pociągu towarowego. Szybki konkurs na policzenie
wagonów był dla wszystkich wyzwaniem.
Nagrodą za poprawny wynik był uścisk
dłoni pana Józefa i wspólne zdjęcie. Atmosfera była tak miła, że dzieci bez żenady
zrobiły sobie na miejscu drugie śniadanie
- czekała na nich jeszcze droga powrotna,
więc musiały nabrać sił. Tyle euforii i emocji
dawno nie było na dworcu. Mamy nadzieję,
że miejsce to będzie nadal przyciągało. A
okazje już niebawem. Zapraszamy.

W imieniu stowarzyszenia Forum
Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej
Beata Cieplik
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PIERWSZE PODIUM
Z okazji urodzin Jana Pawła II na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski biegały
także przedszkolaki. Milenka, Jakub i Marta zapewne długo będą pamiętać to
pierwsze w życiu podium… i oczywiście nagrody.

Na rozwiązanie zadania czekamy do 16 czerwca
– na kartce pocztowej napisz hasło i naklej rysunek
statku kosmicznego. Zadanie jest przeznaczone
dla dzieci do lat 12. Zadanie pochodzi z książki „W
dżungli zagadek” wydawnictwa Aksjomat.

red.

Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 18. - znalezienie szczegółów różniących
dwa na pozór identyczne obrazki - nagrodę otrzymuje Nikodem Kempa
z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

