Gmina Aleksandrów

Impreza pn. „Urodziny Literackiego i Pluszowego
Misia w Aleksandrowie”
Miś pluszowy to jedna z najbardziej ulubionych zabawek maluchów. Dlaczego pluszak doczekał się swojego święta?
Otóż pluszowy miś kojarzy się z bezpieczeństwem i beztroskim dzieciństwem. Poza tym miś często jest przyjacielem,
któremu dzieci powierzają swoje tajemnice. Często pluszowe zabawki przybierają postać misiów znanych z literatury.
Ten najpopularniejszy to Kubuś Puchatek, którego w tym roku obchodziliśmy już 90 urodziny.

Aleksandrowskie maluchy tradycyjnie świętowały razem ze swoimi ulubionymi pluszowymi misiami „Urodziny
Literackiego i Pluszowego Misia”. W imprezie wzięły udział grupy pięciolatków i sześciolatków z Przedszkola „Leśne
Skrzaty” w Aleksandrowie” oraz uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w
Aleksandrowie. Na początku dzieci wysłuchały opowiadania „Jak ci idzie” z książki „Misiostwo świata” Grzegorz
Janusza, które przeczytał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie Krzysztof
Kwiatkowski. Następnie wszystkie grupy występowały prezentując ułożone przez siebie wierszyki i rymowanki. Po
występach dzieci opowiadały o swoich misiach. W drugiej części spotkania mali uczestnicy razem ze swoimi misiami
wzięli udział w różnych zabawach prowadzonych przez dziewczynki z Koła Przyjaciół Biblioteki. Maluchy chociażby:
odgadywały zagadki o misiach pluszowych i tych literackich a także o niedźwiedziach żyjących w przyrodzie;
przytulały swoje misie, opowiadały ruchem historyjkę „Misio i miód” oraz uczyły się rymowanych wierszyków. Na
koniec wszystkie dzieci utworzyły urodzinowy tort oraz zaśpiewały „Sto lat” składając życzenia wszystkim znanym z
literatury i pluszowym solenizantom. W trakcie imprezy został także podsumowany konkurs plastyczny pn. „Miś
pluszowy i literacki”, na który wpłynęło 92 prace wykonane bardzo różnymi technikami. Dzieci tworzyły je pod
opieką wychowawczyń: Katarzyny Tracz, Pauliny Bździuch, Barbary Dudko, Marii Maciochy i Teresy Leleń. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody za piękne prace. Dzięki rodzicom i dzieciom Misie wykonane przez maluchy stały się
darem serca dla Lenki.
Uroczystość zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie
z Biblioteką Szkolną przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny Szkołą Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny,
Przedszkolem „Leśne Skrzaty” i Kołem Przyjaciół Biblioteki w Aleksandrowie. Dzieci świętowały ze swoimi
pluszowymi misiami ale także uczyły się szacunku do zabawek i gatunki niedźwiedzi jakie występują w przyrodzie.
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