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                                                                zabawa karnawałowa  

 

            We wtorek 17 lutego 2015 r. w naszym Ośrodku odbyła się zabawa karnawałowa w godzinach: 10.45 - 13.20. 

Przebiegała zgodnie ze scenariuszem. Była to impreza niecierpliwie oczekiwana przez  uczniów. Tego dnia  świetlica 

internatu  zamieniła  się  w  salę  balową. Wcześniej  uczniowie  z  każdej  klasy  na  swoich zajęciach  edukacyjnych 

przygotowali  stroje  karnawałowe i  wiele  elementów dekoracyjnych, które posłużyły do wystroju sali. Dzięki pomocy 

nauczycieli:  p. A. Karwowskiej  i   p. M. Borsukowi salę  przyozdobiły  różnokolorowe  łańcuchy,  serpentyny,  balony. 

Zjawiskowa  scenografia  wprowadziła  dzieci  w  wesoły nastrój. Prowadzący  imprezę p. J. Zając  jako DJ i wodzirej                   

w jednej osobie uroczyście zaprosił i zachęcił wszystkich uczestników do wspólnego balowania. 

Uczniowie wręczając symboliczny klucz p. wicedyrektor B. Bartosik  poprosili o otwarcie zabawy.                                     

Po   życzeniach,   skierowanych  do  uczniów  zabawę  rozpoczęto  polonezem   ze  ścieżki   dźwiękowej  filmu  „Pan 

Tadeusz”.  Korowód  poprowadziła  para: przewodnicząca  Rady Rodziców p. Z. Binkiewicz  z uczniem D. Pasińskim  

pod czujnym okiem wodzireja. 

W  korowodzie  zatańczyli  uczniowie, nauczyciele  i rodzice. Po  wykonaniu  poloneza,  dzieci przebrane w kolorowe 

stroje,  wcieliły  się  w  bohaterów  znanych  bajek  i  filmów. Wszyscy uczestnicy imprezy przy dźwiękach ulubionych 

przebojów:  „Bałkanica”,  „Gangnam Style”,  „The Harlem Shake”,  „Kaczuchy”, „Ona tańczy dla mnie”  i  wielu innych 

prezentowanych  przez  DJ  bawili  się hucznie  i  wesoło!. Wodzirej prezentując skoczne utwory, urozmaicał zabawę 

licznymi i ciekawymi konkursami. Zwycięzcy, wybrani przez jury uczniowskie, byli nagradzani łakociami.  

W  czasie  zabawy  dzieci  miały  czas  na  słodki  poczęstunek  przygotowany  przez  rodziców.  Nie  obyło  się  bez 

pamiątkowych   zdjęć,  które  wykonał   p.  W. Tkacz.  Kulminacyjnym   punktem  imprezy   było   wybranie  przez  jej 

uczestników  króla  balu – ucznia S. Podkowińskiego   i  królowej balu uczennicy J. Kępki, którzy zostali ukoronowani. 

Niestety radosna zabawa musiała się zakończyć. 

Po godzinie 13.20 zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich zajęć. 

 

Dyrekcji, kierownictwu, nauczycielom Ośrodka, rodzicom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby 

nasza   wspólna  zabawa  karnawałowa  udała się,   w  imieniu  uczniów  serdecznie  dziękują  organizatorzy:                      

J. Zając i W. Tkacz. 

 

                                                                                                                                                                 Sporządził J. Zając 
. 


