PROPOZYCJE GRUP NA ZIELONĄ SZKOŁĘ
KLASY 1-3

Grupa TMiS
Turystyka, Muzyka i Sport

Zapraszamy do naszej grupy osoby, które chciałyby
połączyć te trzy aktywności:
- będziemy dużo wędrować, zwiedzać i poznawać
przyrodę;
- nauczymy się kilku piosenek;
- zatańczymy;
- zagramy w piłkę nożną;
- będziemy się codziennie gimnastykować i aktywnie
spędzać czas;
Zapraszamy: Piotr Pawiński i Marcin Kubik

Łowcy przygód
klasa 1 i 2
O czym szepcze puszcza
jodłowa nocą?
Dokąd zaprowadzą nas ślady Emeryka?
Czy na Łysej Górze spotykają się
czarownice?
Gdzie śpi Echo w lesie?

Jeśli chcesz znać odpowiedzi na te pytania,
to zapraszamy do nas!

pani Kasia Chałupka i pani Magda Lipińska

STRAŻNICY TAJEMNIC
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Jak się żyło w dawnych wiekach? Czy ludzie trzymali wtedy
dinozaury w przydomowych ogródkach?
Jeśli masz sokole oko, nie straszne ci Madejowe łoże,
wytrwale tropisz tajemnice - Zostań strażnikiem skarbów!
Będziemy odkrywać tajemnice klasztoru oblatów
i poszukiwać skarbów ukrytych w ziemi. Wyśledzimy, skąd
się wziął goły bór i gdzie grasowała zbójnica Barbara.
Grupa dla uczniów klas 2 i 3.

Zapraszamy
p. Jola Bidzińska
p. Jagna Starska

Wędrowni kuglarze
Kuglarska przygoda zaczyna się tuż za progiem, potrzebny jest tylko pierwszy
odważny krok na szczudłach. Każde miejsce, które odwiedzimy kryje w sobie
tajemnicę, każdy przedmiot jaki znajdziemy można wykorzystać w ciekawy sposób.
Pokonując trudności, nawet chodząc po linie, rozwikłamy najtrudniejsze zagadki.
Nauczymy się żonglować, stworzymy marionetkowe przedstawienie w plenerze,
zaczarujemy świat świecącymi pojkami, a wieczorem w blasku ognia wymyślimy
niestworzone historie. Wędrując od osady do osady będziemy zabawiać gawiedź
naszymi sztukami.

Do kuglarzy świat należy!
Więc jeśli lubisz:
wędrować,
zwiedzać,
tworzyć,
żonglować,
chodzić po linie
chodzić na szczudłach
pokazywać sztuczki
ożywiać kukiełki
żonglować

Zostań Wędrownym Kuglarzem
z p. Kasią Żółtek i p. Olą Kłoczewiak-Wielgosz

ZŁOTA RĄCZKA
(dla dzieci z klas 1-3)
prowadzące: p. Basia Mortas, p. Ania Oniszk

Grupa ZŁOTA RĄCZKA to super dzieciaki.
Są chętne do pracy, zabawy i draki.

Jeśli łódki robić chcesz,
puszczać latawce, malować teżdo naszej grupy zapisz się.

Weź do ręki młotek, sznurek
oraz bardzo grubą nić,
żeby zręcznie majsterkować
oraz piękne rzeczy szyć.

Dodatkowo lepić z gliny,
robiąc przy tym śmieszne miny.

Sakiewki uszyjemy, talary do nich wsypiemy.
W góry na miotłach wyruszymy,
świeżym powietrzem się wzmocnimy.

Dziewczyny, chłopaki przybywajcie,
narzędzia do pracy zabierajcie.

