TORTILLA… W BIBLIOTECE DLA DZIECI
Uczennice naszej szkoły, przygotowujące się do wyjazdu na staż na Teneryfie,
odwiedziły Bibliotekę Miejską (oddział dla dzieci) i poprowadziły zajęcia na temat kultury
hiszpańskiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Tortilla u Sancho Pansy” i jak sama nazwa
wskazuje dotyczyło przede wszystkim jedzenia i literatury. Relacja ze spotkania – poniżej:
Wszystko zaczęło się już miesiąc temu. Najpierw zbieraliśmy materiały, dotyczące m. in.
położenia geograficznego Hiszpanii, ważniejszych miast, zabytków, hiszpańskiej kuchni
i literatury (za tę część naszej pracy odpowiedzialni byli: Klaudia Kaczor, Sara Waligóra,
Sandra Karpowicz, Marceli Cichoń, Oliwia Kuc, Natalia Cyrus i Zuzanna Dudek i trzeba przyznać, że wszyscy wywiązali się ze swoich zadań na medal). Trochę później
powstała prezentacja (zobaczcie sami) i pyszne wiatraczki z ciasta, które przy pomocy Pani
Dyrektor (bardzo dziękujemy) przygotowali Adrian Hapeta i Rafał Stępień. A dzisiaj (24
kwietnia 2017 roku) zaprezentowaliśmy zdobytą wiedzę przed trzecioklasistami ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Tychach. Agata Kajstura razem z Małgosią Konarską opowiedziały
dzieciom o naszych przygotowaniach do wyjazdu na staż, Oliwia Gerzok oraz Marlena
Kransel nauczyły je śpiewać hiszpańską piosenkę o kuchennych przyborach, Julia Neska
i Dominika Górny częstowały wszystkich ciasteczkami, Karolina Ekert robiła zdjęcia,
a poza tym wspólnie oglądaliśmy bajkę o rycerzu smętnego oblicza, robiliśmy wiatraczki
z papieru, przy dźwiękach flamenco staraliśmy się dorzucić pomidorem do celu (pomidory na
szczęście były szmaciane i nie zagrażały rozbiciem się na pomidorową pulpę),
odpowiadaliśmy na pytania… Było głośno, wesoło, a w głowach dzieci (i naszych) pozostało
wiele ważnych informacji na temat Barcelony, klubów piłkarskich, Don Kichota i jego
wiernego giermka, a także sporo hiszpańskich słówek.
Opiekunka dzieci na zakończenie podziękowała nam za wspaniałą lekcję. Jest nam miło, ale
myślimy, że my również powinniśmy podziękować. Dzięki naszemu spotkaniu nie tylko
uporządkowaliśmy wiedzę na temat Hiszpanii, ale przede wszystkim zdobyłyśmy bezcenne
doświadczenie, które na pewno wykorzystamy podczas naszego stażu (a po powrocie z niego,
mamy nadzieję, również). I o to przecież chodziło.

Zdjęcia: https://goo.gl/photos/m9vMnVU82wyPmpNS9

