REALIZACJA BONU SZEŚCIOLATKA
Klasy 0a i 0b
07.12.2018 r. – wycieczka autokarowa na spektakl Teatru BAJ
pt. „Zima w Dolinie Muminków", który z powodu modernizacji teatru odbył się
Białołęckim Centrum Kultury (ul. Głębocka 66)
koszt: 25 zł od osoby + koszt przejazdu autokarem dwóch klas: 450 zł

14.12.2019 r. wycieczka autokarowa - warsztaty przyrodnicze
w Centrum Edukacji PAN w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie
”Świąteczna botanika - od goździka do piernika”
W okresie przedświątecznym byliśmy w Centrum Edukacji Ogrodu Botanicznego PAN
w Powsinie na warsztatach przyrodniczych ”Świąteczna botanika - od goździka do
piernika„ odkrywaliśmy jakie rośliny sprawiają, że Święta są tak
aromatyczne. Posmakowaliśmy, powąchaliśmy i pooglądaliśmy przyprawy
charakterystyczne dla potraw świątecznych, dowiedzieliśmy się z jakich rośliny są
uzyskiwane i jakimi metodami. Odbyliśmy spacer z przewodnikiem po ogrodzie.
Samodzielnie ozdabialiśmy pierniki. Koszt warsztatów: 45 zł od osoby + koszt
przejazdu autokarem dwóch klas: 550 zł.
Opracowała: Jolanta Kilczuk

Klasa 0c
14.12.2018r. - wycieczka do kina Luna - lekcja multimedialna
pod hasłem „Skąd są dźwięki tej piosenki?
połączona z pokazem filmu animowanego o przyjaźni i wytrwałości pt. ”Balerina”.
Nasza wizyta na lekcji multimedialnej zaowocowała poszerzeniem słownictwa
na temat instrumentów muzycznych i zwyczajów muzycznych w różnych zakątkach
świata. Poznaliśmy tajniki nagrywania ścieżki dźwiękowej do filmu, mieliśmy również
niepowtarzalną okazję nagrania fragmentu ścieżki dźwiękowej wykorzystując nasze
wokalne możliwości. Nareszcie mogliśmy zademonstrować siłę naszych głosów,
a zapewniam, że było głośno wręcz hałaśliwie i piskliwie. Wiele radości sprawiły nam
quizy muzyczne oraz wirtualne spotkanie z taperem improwizującym podkład
muzyczny do wyświetlanych scen filmowych w niemym filmie. Pozytywne emocje
płynące z percepcji słuchania muzyki w połączeniu z oglądaniem obrazów filmowych,
życzliwy ton prowadzenia spotkania oraz doskonały dowód na to, że prawdziwa
przyjaźń zwycięża, że marzenia dzięki pracowitości, prawdomówności, zaangażowaniu
spełniają się, gdy bardzo tego chcemy i z pasją na nie pracujemy - to wszystko
w jednej pigułce! Tak to my lubimy! W lekcji multimedialnej wzięło udział 18 uczniów.

23.01.2019 r. - wyjście do Teatru Buffo
na musical „Piotruś Pan”
I jeszcze jedno wyjście do Studia Buffo - teatru muzycznego w Warszawie na musical
„Piotruś Pan” w dniu 23 stycznia 2019 r. Wspaniała zabawa w fantastycznej krainie na
Wyspie Niebywalencji wśród piratów, krokodyli, z wykorzystaniem szerokiej gamy
efektów specjalnych oraz wspaniałej choreografii Janusza Józefowicza i przepięknej
muzyki Janusza Stokłosy.

Opracowała: Mirosława Michałowska

