DZIEŃ OTWARTY
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4
Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 46 im.Franciszka
Sokoła oraz Przedszkole nr 57) mieszczącego się na Karwinach, przy ulicy Chwaszczyńskiej 26, zapraszają uczniów,
rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się w sobotę 30 marca 2019 roku w godzinach 10.00 - 13.00
W programie:
1.
2.
3.

Prezentacja sal lekcyjnych, pracowni informatycznych, trzech sal gimnastycznych, biblioteki szkolnej, pracowni multimedialnej, świetlicy, stołówki, wystawy prac uczniów.
Zapoznanie z metodami i formami pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych.
Przeprowadzenie przez bibliotekę akcji „Książka uwolniona” . Przyjdź i wymień własną książkę na wybrany egzemplarz proponowany przez bibliotekarza !

10.00 – 12.00













„Bolek i Lolek dla młodszych” - pokaz wykorzystania tablicy multimedialnej, s.48
„Kodowanie na dywanie – super zabawa i wyzwanie” –pokaz układania
i kolorowania obrazków według kodów, s.47
„Welcome to the Jungle” – gry i zabawy w j.angielskim, s.48
„Smerfy o ekologii” – przedstawienie, mała s.gim. godz.10.00- 11.00
„Wielka sztuka” – wystawa prac dzieci , hol
Konsultacje logopedyczne – s.24
„Morski pokój zagadek” – zgadywanki, s.23
„Tor przeszkód dla maluchów” , śr.s.gim.
„Wesołe wyścigi” –rywalizacja zespołów, duża s.gim.
Zabawa z programowaniem w Scratch, s.42
Życzenia nitką haftowane- wystawa prac uczniów, warsztaty; s.M
„Biblijne smaki” – kolorowanki, krzyżówki; s.M





PRZEDSZKOLE nr 57
Warsztaty plastyczne, s.1
Sala zabaw, s.2
Zajęcia taneczno-ruchowe, s.3















„Rozwijamy wyobraźnię” – gry planszowe, zabawy – zajęcia otwarte – s.69
„Historia dla każdego” – gry i zabawy edukacyjne – s.68
„Godzina kodowania”- warsztaty programowania dla najmłodszych od godz.
10.00-11.00 oraz rozdanie nagród – finał konkursu na animację komputerową –
programgodz. 11.15 s.40
„Gry logiczne w matematycznej odsłonie” –zajęcia warsztatowe – hol, s.17
Turniej szachowy – s.68
„Zgaduj – Znajdula” –sala pełna zagadek– s.38
„FIND IT – odszukaj to ! ” – zamkowy pokój zagadek -zgadywanki, wykreślanki,
gry logiczne– s.74
„Ratowanie życia nie jest trudne !” – nauka udzielania pierwszej pomocy, jak
zostać dawcą szpiku; hol
„Pięć Oceanów” –przedstawienie profilaktyczne – mała s.gim, godz.11.00-12.0
„Ortografia na wesoło” –ortograficzne sudoku i inne zabawy z ortografią , s.18
„Gry zespołowe na mini torze przeszkód” – pokaz technik gier zespołowych, duża
s.gim.
Światowe Dni Młodzieży – Panama – prezentacja; s.M

12.00 – 13.00

KONCERT FINAŁOWY - hol

„Muzyczny torcik na sobotę”
Inne atrakcje : KAWIARENKA, KIERMASZ WIELKANOCNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

