Z myślą o naszych najmłodszych
czytelnikach Biblioteka Publiczna w Kałuszynie
wraz z filią biblioteczną w Nowych Groszkach
wyszła z inicjatywą zorganizowania czasu
wolnego dzieciom i młodzieży podczas
tegorocznych ferii zimowych.
„Ferie w Bibliotece” to szeroki wachlarz
zajęć edukacyjnych, plastycznych i ruchowych.
Uczestnicy spotkań w miłej i serdecznej
atmosferze wspólnie z opiekunem Oddziału dla
Dzieci spędzali aktywnie czas. Było wspólne
czytanie na drugie śniadanie książek polecanych z
kolekcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz
słuchanie wybranych bajek z serii „ Zimowe książki
na zimowe dni” za pomocą Bajkoczytacza. Dzieci
wykonywały prace plastyczne o tematyce zimowej,
śpiewały karaoke, rozwiązywały zagadki i rebusy. Nie
zabrakło również zabaw ruchowych z Twister Moves sprawiających dzieciom wiele radości.
Efektem naszych działań był również śniegowy potwór,
strzegący wrót naszej Książnicy, stworzony przez
uczestników ferii.
W ostatnim dniu wspólnych spotkań dzieci
uczestniczące w „Feriach w Bibliotece” w Kałuszynie
otrzymały dyplomy za udział w zajęciach oraz nagrody
rzeczowe
przyznawane
według frekwencji.
Uwieńczeniem ferii były także pamiątkowe zdjęcia,
zarówno grupowe, koleżeńskie jak i indywidualne.
Podczas zajęć w Bibliotece każdy uczestnik zapewniony
miał drugie śniadanie.
Ferie w filii bibliotecznej w Nowych Groszkach
zostały również zakończone słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez jedną z mam uczestników spotkań.
Propozycje zajęć przygotowanych przez Bibliotekę usatysfakcjonowały naszych milusińskich, sprawiając im wiele
radości i w sposób kreatywny pozwoliły spędzić wolny czas.

19 marca 2012r. w Bibliotece odbyły się miejsko-gminne
eliminacje do XXXV konkursu recytatorskiego „Warszawska
Syrenka”.
W eliminacjach wzięło udział 15 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Kałuszyn. Po
wysłuchaniu recytacji uczestników, komisja wyłoniła laureatów:
w kategorii klas 0- 3
- Aleksandra Gniado
- Karolina Szlifarska
w kategorii klas 4- 6
- Aleksandra Szczerbowska
- Paulina Kołak
w kategorii gimnazjum
- Pamela Karczewska
- Mariola Rudnicka
Wyłonieni laureaci reprezentowali miasto i gminę Kałuszyn
w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 22 marca 2012r.
w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.
Miło nam poinformować, że w kategorii klas 0- 3 I miejsce zdobyła Aleksandra Gniado uczennica ze Szkoły
Podstawowej w Kałuszynie. Jednocześnie Ola zakwalifikowała się do finału XXXV konkursu Warszawska Syrenka, który
odbędzie się 14 i 15 kwietnia w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
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