senkę na płycie Marka Grechuty,,10 ważnych słów''. Specjali-

,,Silęsianie", ,,Mood Time Quintet" konceńował w Polsce i za

w

zuje się w piosence aktorskiej, francuskiej oraz
1azzte.
Adanr Snopek, znakomity pianista, absolwent Wydzia-

granicą m,in.

łu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akadęmii Muzycznę.j w Katowicach, Laureat I nagrody Międzynarodowego KoŃursu Im-

wej Szkole Muzycznej rv Chorzorrię i Katowicach. Jęst preze-

prowizacji Jazzowej w Katowicach. Pianista

|'arte"

i

aranżęr Teatru

Njemczech. Austrji. Danii

i we

Wło-

szech. Obecnie prowadzi działalnośćpedagogiczną w Państwo-

sem Chorzowskiego Stouarzvszenia,Ąrtystycznego,,E\.ViVa

Śląskiego w Katowicach.

Zofia Maj

Michał OpeJdus akordeonista, absolwent Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie
Marka Andryska. Wraz z zespołami,,Ars Harmonica Trio''.

]:abelą Krąsińska
foto. Izabela Krasińska

FERIE ZIMOIyE WBIBLIOTECE

l"...:;:.l
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaklzewię zofgal7izolł,ała po raz kolejny ferie zimowe dla dzieci, W każdy MoIęk,

od

12:00

do l4:00, nasi najmłodsi cz},telnicy

gawczość, keatywność i zręczność.Największą atrakcją oka-

zała się podłoga intęrakt}.wna, zak-upiona w ramach projektu
,,W),T,osażenię interaktywnę i multimędialne Gminnej Bibliote-

ki PubIicznej w Zakrzęwie". Jęst on współfinansowany ze środków Unii Europejskiel poprzez działanie ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjat1,,rvy LEADER'' Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020''.

Dzieci chętnie braĘ udział w zabawach wyświetlanych na dywanie intęIaktywnym. Przeżyły wspaniałe przygody,

poznĄ

raźnię, akty.v"nie spędzają czas. zdoblrlaja rórłrrież umiejętnościze wszystkich dziedzin wiedz},.

uczestniczyli

w zabawach logicznych i ruchowych, ćwiczyli swoją spostrze-

nowe gry i pojęcia, uczestniczyły w zabawach rucho-

wych, a przede wszystkim zintęgrowały się z imymi uczestnikami.

,,Europeiski Fundusz Rolny no rzecz
Rozwoiu Obszorów Wieiskich:
Europo inwestuiqco w obszory wieiskie"

Podczas zajęć w bibliotece dzieci barriĘ się w uwielbianą przez wszystkich grę o pirarach i księżniczkach,

wały postaci z bajek, poprawiĄ błednę łtułykiązek, uczyly

się pracy zespołowej,

a

takżę ćnicz_r.\

ssój ręfleks. Cęlem

zalęć było również zachęcenie dzieci do c4tania
kursy, zabawy z książką oraz

\ł,ĘóĘ leLture

nację, motorykę oraz orientację pźeshzenną, rozwijają wyob-

W2ł,

p

oprzezkon-

§}óranych utwo_

rów.

Feńe zimowe dla najrdodszl,ch cz}.telników odb}wa-

ły się takze w lrlii bibliotecznej s §acyrtie. Filia w Gulinku
razęm z Domem Ludowym zorv-anizowafu bal kamawałowy
dla dzieci,

Zalęcia

w bibliotekach zakończyĘ się

wręczeniem dyplomów i upominlóu

uroczystym

_

Podłoga interaktywna nie tylko bawi, ale przede
wszystkim uczy. Dzieci doskonalą w ten sposób swoją koordy-

wyszŃi-

wały pomyłki ukr},te w bŃni o ..Śpiącej Królewnie'', odgady_

]ząbela krąsińską
to:

Ąfra Maj,

Izabela Krąsińską

