Nowinki z Internatu
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
maj – czerwiec Nr: 3/2014

22 maja zorganizowano w Ośrodku Majówkę z Unią.
Przygotowano tablice tematyczne z informacjami na temat krajów
członkowskich, kolorowe plansze przedstawiające drogę naszego kraju do
wspólnoty oraz odpowiednie dekoracje.
Uczniowie klasy III A i, pod opieką pani vice dyrektor E. Michalak,
przygotowali prezentacje dotyczące. Unii Europejskiej, które młodzież obejrzała
o godzinie 17 w auli internatu.
Odbyła się też część konkursowa, podczas której były zadawane pytana
dotyczące Unii Europejskiej.
Imprezę zorganizował Samorząd Mieszkańców. O oprawę muzyczną
uroczystości zadbał Adrian Gielniowski, który wraz z Natalią Aleksandrowską
poprowadził część konkursową. Wszyscy uczniowie, którzy odpowiadali
na pytania, zostali nagrodzeni upominkami.
Kubiak Magda

Oto przykładowe pytania:
1.Z jakiego kraju UE jest to przysmak ?

2. Czy jest to miasto należące do UE ? jeśli TAK to jak się
nazywa ?

3. Ułóż puzzle i zastanów się z które kraju członkowskiego są to zdjęcia?

4. Czerwony autobus przez ulice jakiego unijnego miasta mknie?

Zdjęcia: Magda Kubiak

Gra miejska na Starówce
3 czerwca 2014 r. na poznańskiej Starówce wzięliśmy udział w grze miejskiej.
Mieszkańcy internatu w towarzystwie wychowawców: Agnieszki
Skrzydlewskiej, Cypriana Koniecznego oraz Sylwii Lorens mieli okazję, by
poznać Stare Miasto w nieco inny niż dotychczas sposób.
Podzieleni na trzy grupy wędrowaliśmy uliczkami wokół Starego Rynku,
wykonując różnorodne zadania, były też zadania plastyczne, oraz ruchowe.
Ostatnim zadaniem było zdobycie pamiątkowej pieczęci oraz rozwiązanie hasła,
będącego jednocześnie zaproszeniem na deser.
Wspomnienia z tamtego dnia….
Lorens Sylwia

Sprawdź się sam…
Kto jest wyżej?

Uwaga !!!
Jeśli chcesz mieć swój wkład w tworzeniu gazetki.
Zapraszamy na spotkania w każdy wtorek od godziny
16 -17 w pokoju 23 ( Internat)
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