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Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
• Jak co roku, świetlica szkolna „Pszczółki” przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia 

Tabliczki Mnożenia w naszej szkole. Z tej okazji na dzieci czekały liczne atrakcje - wszystko po 
to, aby pokazać, że nauka tabliczki mnożenia może być przyjemnością i zabawą. Była gazetka 
ścienna, zabawy i konkursy, nie tylko w naszej świetlicy, ale również w holu głównym  szkoły i 
w zaprzyjaźnionej zerówce.







W październiku cieszyliśmy się prawdziwą złotą polską                   
jesienią. Cudowna pogoda zachęcała nie tylko do spacerów czy 
wspólnych zabaw, ale również do różnych akcji ekologicznych.

• Spacer tarasem widokowym - podziwianie nadwiślańskiego krajobrazu, warsztaty 
plastyczne w plenerze.





• Wspólne spacery i zabawy na świeżym powietrzu.









Podziwianie nadwiślańskiego krajobrazu było świetnym wstępem do rozmów na jego temat , a to 
wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, który obchodziliśmy 20 października.          
Z prezentacji multimedialnej dzieci dowiedziały się jakie mamy typy krajobrazów,  z czego się one 
składają oraz - co chyba najważniejsze - w jaki sposób możemy o krajobraz dbać.





• Wizyta w PGK Połaniec - segregacja śmieci szczególnych i niebezpiecznych -
zużytych baterii, tonerów, uszkodzonych kabli czy przeterminowanych leków.



Wspólne sadzenie kwiatków do świetlicy szkolnej to wspaniała okazja, aby przekazać dzieciom 

wiedzę dotyczącą opieki nad roślinami, ich rozsadzaniem i hodowaniem.



• Akcja rozdawania eko- woreczków na warzywa - zapoznanie ze zdrową żywnością.





W ramach comiesięcznego cyklu „Kreatywne Świetliczaki” nasi podopieczni 
wykonywali papierowe postaci z gangu słodziaków i nie tylko. 



Jak co roku w październiku obchodzony jest tzw. „Dzień Pocztowca”. Z tej okazji, już po raz 
kolejny, udaliśmy się z wizytą do połanieckiej siedziby Poczty Polskiej, gdzie mogliśmy, z bliska 

przyjrzeć się pracy listonosza oraz dowiedzieć się jaką drogę muszą pokonać listy, aby dotrzeć np. 
do Świętego Mikołaja.







Światowy Dzień Chleba

• W tym roku w ramach obchodów Światowego Dnia Chleba, Świetliczaki odwiedziły „Piekarnię 
pod Telegrafem” gdzie mogliśmy dowiedzieć się jak i z czego piecze się chleb oraz spróbować 
świeżo wypiekanego pieczywa. 









• „Dzień Papieski” – dzieci miały okazję, aby podzielić się swoja wiedzą o Papieżu 

Polaku oraz dokładniej poznać  historię Jego dzieciństwa. 





Październik wypełniony był zajęciami plastycznymi Naszych podopiecznych. Część          
z nich przygotowała prace na konkurs „ Pod kolorowym parasolem jesieni” oraz              

„ Kolorowy świat polskich baśni i bajek”. Inne dzieci malowały dla czystej przyjemności.













Październik niezaprzeczalnie kojarzy się z dyniami. A jak dynie to i Halloween! Dzieci 
dowiedziały się czym tak naprawdę jest Halloween, skąd się wywodzi i jak jest 

obchodzony w różnych  krajach na świecie. Były wspólne zdjęcia oraz degustacja 

pieczonych pyszności z dyni.











W ostatnich dniach października nie zabrakło również rozmów o polskiej tradycji obchodzenia  
„Dnia Wszystkich Świętych”.  Były tematyczne kolorowanki, wspólne wykonywanie lampionów       

i na koniec  odwiedzenie cmentarza, uprzątnięcie opuszczonych grobów i zapalenie 
pamiątkowego światełka.
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