
Dzień Dobry Nasi Uczniowie!

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka chciałybyśmy razem z panią Dominiką zachęcić Was do 
potraktowania tego dnia w sposób szczególny.
W tym roku nie mamy możliwości spędzenia razem czasu na grach i zabawach na terenie 
szkolnym, jak co roku W DZIEŃ SPORTU, dlatego chciałabym Wam dać namiastkę tego, co 
mieliśmy, tylko w innej formie.

W każdym z Nas drzemie dziecko, więc bądźmy dziećmi szczęśliwymi, wesołymi, wolnymi od 
zahamowań. Pobawmy się w CYRK . Bądźmy klaunami, treserami, żonglerami, tancerkami, 
gimnastyczkami, siłaczami,..... itp. Jednym słowem bądźmy TYM, kim tylko zechcemy.
Każdy z nas jest kimś wyjątkowym, więc dlatego warto, a nawet trzeba sobie przypomnieć, jak to 
jest bawić się na całego, aby świat wokół nas był piękny, bajeczny i wyjątkowy.
 Dlatego, choć na jeden moment, stwórzmy sobie takie wyjątkowe miejsce na Ziemi. Choć na jeden
dzień w roku  zatraćmy się i zapomnijmy się w zabawie na całego - W DZIEŃ DZIECKA.
Chcemy Wam pokazać, jak ja ze swoją rodzinką pobawiłam się w CYRK.

https://www.facebook.com/WiescizBrynka/videos/1096710217366972/

W cyrku są też osoby odpowiedzialne za scenografię, za wizaż, za kostiumy, za muzykę ….itp,  
jednym słowem każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, aby każdy, ale to dosłownie każdy mógł 
się poczuć wyjątkowo!
Wszystko to w duchu zamiłowania do sztuki, sportu i zdrowia!
Pokazujemy Wam również, jak pani Dominika bawi się ze swoją rodziną!

file:///C:/Users/Downloads/video-1590585784.mp4




Wszystko po to, aby Wam przedstawić różne światy sztuki, ale razem działające, tworzą całość 
jeszcze piękniejszą, bardziej barwną i fascynującą.

Czekamy na Wasze relacje z Waszego Dnia Dziecka.
Przebierajcie się i bawcie na całego!
Przesyłajcie nam filmiki ze swoich szczęśliwych chwil.
W ten sposób można pozyskać dodatkowe oceny z plastyki i wychowania fizycznego.
Swoje prace przesyłajcie na mojego maila :      matuszekmarzanna@gmail.com
Macie wiele pomysłów i możliwości, którymi warto się podzielić ze światem.
Filmiki nigdzie nie będą upubliczniane, chyba że ktoś wyrazi mi taką odrębną zgodę.
Wszyscy , którzy wyrażą mi zgodę z odrębnym dopiskiem, będą mogli zobaczyć Swoje prace na 
naszym szkolnym Facebooku „ Wieści z Brynka”.
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