
WRZEŚNIOWE TO I OWO…
ŚWIETLICOWYCH „PSZCZÓŁEK”

SZKOŁA PODSTAWOWA W  POŁAŃCU
ROK SZKOLNY 2019/2020

Z WAKACJI WSZYSCY POWRÓCILIŚMY WYPOCZĘCI 
I W ZNAKOMITYCH NASTROJACH.  DZIECI CIESZYŁY SIĘ 

ZE SPOTKANIA SWOICH KOLEGÓW I KOLEŻANEK, JAK 
RÓWNIEŻ Z MOŻLIWOŚCI POZNANIA NOWYCH 

ŚWIETLICZAKÓW.
ZORGANIZOWALIŚMY  SZEREG  ZABAW, KTÓRE  MIAŁY  

NA  CELU:
 przełamanie onieśmielenia
 wzajemne poznanie się, 
 zdobycie informacji o nowych kolegach i koleżankach,

o ich zainteresowaniach
 nauczenia się umiejętnej współpracy w grupie
 zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac



WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Z ogromną radością 
dzieci dzieliły się swoimi 
wspomnieniami z wakacji. 
Z zaciekawieniem 
słuchały również 
wspomnień nauczycieli 
i poznawały pamiątki 
wakacyjne grupując je do 
odpowiednich miejsc na 
mapie Polski, Europy 
i świata. 



WAKACYJNE WSPOMNIENIA



KODEKS WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA

Ważnym momentem było 
zapoznanie dzieci 
z Kodeksem Wzorowego 
Świetliczaka. Zawieszenie 
go  na stałe w centralnym 
miejscu sali, jako zbioru 
przyjętych wspólnie zasad 
jest bardzo ważne we 
wskazaniu dzieciom 
właściwych postaw 
i zachowań, które od tego 
dnia będziemy wspólnie
przestrzegać.
Ważne też są motta naszej 
świetlicy



WSPÓLNE  ZABAWY



WSPÓLNE  ZABAWY



WSPÓLNE  ZABAWY – BUDOWLE Z KLOCKÓW
GRY NA  KOMPUTERZE



W CISZY ODRABIAMY ZADANIA DOMOWE



POWRÓT ŚWINKI HALINKI

Z wakacji powróciła też 
świnka Halinka, którą 
opiekowały się dziewczynki 

z klasy IIIc. Dziękujemy 
rodzicom i dzieciom .

Odwiedziliśmy przychodnię 
weterynaryjną „ŁATEK”,

w której Halinka przeszła 
zabiegi higieniczne, m.in. 
obcięcie pazurków. 

Dowiedzieliśmy się również 
na czym polega praca 
lekarza weterynarza



HALINKA PODCZAS ZABIEGÓW 
HIGIENICZNYCH W PRZYCHODNI „ŁATEK”



BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE

Wrzesień to czas kiedy 
przypominamy 

dzieciom o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym 
dotyczącym m.in. 
umiejętności przechodzenia 
przez ulicę. Jako pomoc 
dydaktyczna posłużyły 
plansze poglądowe. 
Zadaniem dzieci było 
ustawienie plansz według 
właściwego zachowania się 
przy przechodzeniu przez 
ulicę



„ODPOCZYWAJ NA WSI”
- KONKURS PLASTYCZNY

Bardzo ważną formą działalności 
dziecka jest twórczość plastyczna, 
dlatego też dzieci bardzo chętnie 
uczestniczą w konkursach 
plastycznych. „Odpoczywaj na wsi”
to pierwszy w tym roku szkolnym 
konkurs, w którym wzięliśmy 
udział.   Organizatorem jest 
Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju 
Wsi. 

Cel konkursu to m.in. promowanie 
wypoczynku na polskiej wsi 
i kreowanie wizerunku obszarów 

wiejskich jako turystycznego rynku 
oferującego zróżnicowane 
i całoroczne atrakcje. Przebiega 
w trzech etapach: szkolnym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Z dwunastu  prac mogliśmy 
wybrać do dalszego etapu  tylko 
trzy prace. Wybór był trudny 
bowiem wszystkie w bardzo 
ciekawy sposób ukazywały uroki 
odpoczynku na wsi.



TYDZIEŃ  Z  KROPKĄ

W dniach 16.09-23.09 2019r. 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kropki  bardzo aktywnie i ciekawie 
przebiegał „Tydzień z Kropką”. 
Byliśmy 788 KROPKĄ na mapie Polski.
Na pierwszych zajęciach dzieci 
poznały genezę tego święta . Z filmu 
pt. „KROPKA”  dowiedziały się jak to 
zwyczajna kropka zmieniła świat 
małej dziewczynki Vashti . Historia 
ta uświadomiła świetliczakom, że 
każdy z nas ma jakieś ukryte 
zdolności i talent.  Podczas 
różnorodnych zajęć dzieci wykazały 
się niezwykłą kreatywnością, odwagą 
i talentem. Dostrzegały kropki 
wszędzie tam, gdzie wcześniej nie 
zwracały na nie uwagi, np., zegar, 
kółeczka na klockach, piłeczki, 
poduszki, uchwyty przy szafkach, 
i wiele innych. Wesoło bawiliśmy się 
przy piosenkach o kropce. Ogromnym 
powodzeniem cieszyła się 
„wykropkowana” fotobudka. 
Na zakończenie „Tygodnia z Kropką” 
dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy.



SZUKAMY KROPEK



JESTEŚMY UWAŻNI

Naszą „małą kropką” 
była też rodzynka, 
którą smakowaliśmy, 
„słuchaliśmy”, 
sprawdzaliśmy jej 
budowę



OBRAZY Z KROPKĄ



ZADANIA Z KROPKĄ



ZADANIA Z KROPKĄ



WYKROPKOWANY OBRAZ



CZYTAMY BRAJLEM



WYKROPKOWANA GALERIA



ZABAWY Z KROPKĄ



ZABAWY Z KROPKĄ



ZABAWY Z KROPKĄ
FOTOBUDKA



FOTOBUDKA



WRĘCZENIE DYPLOMÓW



PAMIĘTAJ O SERCU
Rokrocznie we wrześniu obchodzimy 
Światowy Dzień Serca. 
Po zapoznaniu z ważnym  dla 
każdego człowieka organem , jego 
głównymi funkcjami  i zasadami  
działania, dzieci miały możliwość 
obejrzenia modelu serca. Dzięki 
temu poznały najważniejsze jego 
części: aortę, prawą i lewą 
komorę, prawy i lewy przedsionek,  
w jaki sposób odbywa się przepływ 
krwi. Poprzez zagadki, rymowanki , 
ćwiczenia z uważności dotyczące   
pracy serca w spoczynku i po 
wysiłku, dzieci uświadomiły sobie 
dlaczego i w jaki sposób należy 
o nie dbać. Ciekawostką  było 
poznanie budowy mikroskopu dzięki 
któremu dzieci mogły obejrzeć 
krew żaby. Utrwaleniem 
wiadomości było kolorowanie i opis 
serca.  
Na zakończenie zajęć była wesoła 
zabawa balonami w kształcie 
serca. 



PAMIĘTAJ O SERCU



WOJNA I DZIECKO

W tym roku mija 80 rocznica  
wybuchu II wojny światowej. 

W świetlicy obchodziliśmy ją pod 
hasłem WOJNA I DZIECKO. 
Podczas zajęć dzieci uświadomiły 
sobie jak okrutny był to czas nie 
tylko dla dorosłych, ale również 
dla dzieci. Na zakończenie dzieci 
zilustrowały usłyszane i obejrzane 
treści



ŚWIETLICOWI ODKRYWCY TAJEMNIC 
PRZYRODY

W oparciu o myśl chińskiego  
filozofa - Konfucjusza, która
brzmi: „Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam, pozwól
mi działać, a zrozumiem!",
rozpoczęliśmy cykl zajęć 
mających charakter badawczy,  
umożliwiających dzieciom 
zrozumienie otaczającego ich 
świata.  Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się 
przeprowadzone wspólnie 
z dziećmi doświadczenia
przyrodnicze dotyczące wody , 
powietrza oraz jego 
zanieczyszczenia. 



ŚWIETLICOWI ODKRYWCY TAJEMNIC PRZYRODY



CO NAM DAŁA JESIEŃ

Jesień na dobre 
zagościła w naszej 
świetlicy. Wrzesień to 
czas jesiennych 
zbiorów . Słoneczniki 
posiane wiosną przez 
„PSZCZÓŁKI”,   dzięki 
właściwej pielęgnacji, 
pięknie wyrosły. 
Zdobiąc otoczenie 
szkoły przypominają 
wakacje i słońce. 



CO NAM DAŁA JESIEŃ



NASZ GANG SŁODZIAKÓW

Swoje honorowe miejsce 
w naszej świetlicy ma Gang 
Słodziaków , którymi dzieci 
bardzo lubią się bawić .  Przy 
okazji jesiennego spaceru 
odwiedziliśmy będący w bliskim 
sąsiedztwie sklep, w którym  
podarowane nam  naklejki 
wymieniliśmy na maskotki . 
Pobawiliśmy się też na placu 
zabaw.  Kilka  maskotek i kolejną 
część przygód Gangu Słodziaków 
podarowali nam uczniowie z klasy 
Id .  
Wszystkim , którzy przyczynili 
się do szczęścia świetliczaków 
bardzo dziękujemy.



NASZ GANG SŁODZIAKÓW



KREATYWNE ŚWIETLICZAKI

W TYM ROKU 
ROZPOCZĘLIŚMY 
REALIZACJĘ 
PROJEKTU 
„KREATYWNE 
ŚWIETLICZAKI”. 
PIERWSZA PRACA 
DOTYCZYŁA 
BOHATERÓW 
OPOWIADAŃ 

R. PIĄTKOWSKIEJ

„GANGU 
SŁODZIAKÓW”



DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Dzień Głośnego Czytania to ogólnopolska akcja propagująca czytanie .
Współuczestniczyliśmy w głośnym czytaniu w ramach projektu realizowanego 
w Przedszkolu Publicznym w Połańcu pn. „Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury”. Spotkanie odbyło się z przedszkolakami z grupy „Krasnoludki” 
i „Pszczółki”. Oprócz głośnego czytania była wspólna  zabawa przy dźwiękach  
gitary. 
Przedszkolakom dziękujemy za zaproszenie.
Braliśmy również udział  w głośnym czytaniu opowiadań R. Piątkowskiej pt. 
„Gang Słodziaków” w grupie przedszkolnej ELFY i w oddziale przedszkolnym 
„0” podczas którego przybliżyliśmy najmłodszym dzieciom   przygody 
mieszkańców leśnej polany.
Na Dzień Głośnego Czytania pod hasłem „ZIEMIA NASZYM KRÓLESTWEM” 
zaprosili nas nauczyciele biblioteki szkolnej. Z ogromnym zaciekawieniem 
wysłuchaliśmy  I rozdziału książki R. Piątkowskiej  „Gang Słodziaków pt. 
„Wielki Koncert”. Lektorami były Panie: Dyrektor, Pedagog i Nauczyciel 
Biblioteki. Po wysłuchaniu pięknego opowiadania  w „towarzystwie” maskotek 
z Gangu Słodziaków  dzieci oglądały  księgozbiór biblioteki. 



DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”



DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”



DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
„GANG  SŁODZIAKÓW”



DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
„ZIEMIA NASZYM KRÓLESTWEM”



HIP HIP HURRA, CHŁOPCY NIECHAJ ŻYJĄ NAM

27.09. i 30.09. chłopcy 
obchodzili swoje święto, 
podczas którego 
rywalizowali w zabawach 
sportowych na holu szkoły 
i w kręgielni Centrum 
Kultury i Sztuki. Na 
zakończenie dnia każdy 
chłopiec otrzymał krawat 
z odznaką „SUPER 
CHŁOPAK”. Dziewczynki 
kibicowały swoim kolegom.
Dziękujemy Pani Dyrektor 
CKiSz za sprawienie dzieciom 
radości poprzez nieodpłatne 
udostępnienie kręgielni podczas 
zabaw z okazji Dnia Chłopaka.



HIP HIP HURRA, CHŁOPCY NIECHAJ ŻYJĄ NAM



HIP HIP HURRA, CHŁOPCY NIECHAJ ŻYJĄ NAM



WSZYSTKIM DZIECIOM ŻYCZYMY WESOŁYCH ZABAW 
W ŚWIETLICY I SUKCESÓW W NAUCE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

OPRACOWANIE: MARIA MYŚLAK

GRAFIKA-ŹRÓDŁO:INTERNET


