Graczki śląskie 2017
l.p. Gra i zabawy

Wykorzystane pomoce

1.

Wyścigi kapsli

12 sztuk kapsli, kreda,

2.

Grzyb, klasy

3.

Skoki na gumie, skakance

Kreda do malowania figur,
6 kapsli
Skakanki 4 sztuki, guma- 2 sztuki

4.

Malowanki kredą – Postaci z bajek.

Pudełka z kolorową kredą

5.

Puszczanie baniek.

6.

Bączek - kręcenie

Płyn do baniek, dwa sznurki różnej
długości i dwa patyki
Bączki -3 sztuki

7.

Hyklowanie

Szydełka, włóczka lub kordonek

8.

Szlojder

proca, piłeczki

9.

Pudełko punktowane

Pudełeczko z punktami

10. Toczenie koła z roweru

Koło i kij

11. Butelkowe kręgle

Butelki typu PET, PIŁKA

12. Gra ,,Kółko i krzyżyk”

Mazaki, tabliczki zmazywalne, kreda,

13. Cymbergaj

Stolik do gry, pionki, piłka

Imprezy w szkolnej bibliotece wspólnie z J.Stefanik-Heinrich:
l.p. Gra i zabawy
Wykorzystane pomoce
1.

Bierki

Bierki 4 sztuki

2.

Gra w kary - GWARA

Komplety kart

3.

Wyrazówki - dobieranki

4.

Wystawka książek

Komplety wyrazów do dobierania – po
polsku i po śląsku
Książki z biblioteki

Imprezy w świetlicy we współpracy z M.Strugałą:
l.p. Gra i zabawy
Wykorzystane pomoce

1.

Turniej gry w warcaby

Plansze, pionki, listy do rozgrywek,

Pierwszy raz przeprowadzono dla wszystkich uczniów w szkole Turniej gry w warcaby,
którego celem było wyłonienie mistrzów i najlepszych warcabistów, kształtowanie
umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę i czystą rywalizację,
pobudzanie dzieci i młodzieży do zaradności i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych
i niepewnych, rozwijanie zdolności i umiejętności myślenia twórczego, rozwijanie
umiejętności przestrzegania zasad i reguł, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wygraną
i porażką, integracja środowiska lokalnego. Wyłoniono i nagrodzono mistrzów w kategorii
I-III i IV-VI.
Zorganizowano i przeprowadzono również Międzyszkolny Konkurs ,,Downe graczki
śląskie” . Do konkursu przystąpili uczniowie z naszej szkoły oraz ze SP nr 30, łącznie 45-ciu
uczniów. Wyłoniono i nagrodzono prace uczniów w dwóch kategoriach (klasy I-III i IV-VI). Na
szkolnym holu przygotowano wystawkę prac nagrodzonych. Celem konkursu było
propagowanie dawnych gier i zabaw ruchowych z dawnych lat. Nagrodzone prace
prezentowały wysoki poziom plastyczny i merytoryczny.
Po rozgrywkach sportowych nastąpiło uroczyste rozdanie dyplomów i nagród
zwycięzcom sportowych gier i zabaw.
Przygotowane zabawy i gry cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem
chętnie brały udział w różnych rozgrywkach.
Organizator
Helena Maśnica

