
Świetlicowe to i owo…

Grudzień 2019r.



Grudzień rozpoczął się w naszej świetlicy pod hasłem wody. Pierwszy 

szczególny dzień obchodzony w grudniu był Dniem Picia Wody. Podczas 

zajęć w świetlicy dzieci mogły dowiedzieć się wielu ciekawostek o 

wodzie, następnie mogły podzielić się swoją wiedzą zawieszając kropelki 

na szkolnym drzewie wody.



Dzień picia wody w świetlicy



Dzień picia wody w szkole-

udział świetliczaków



Nasze świetliczaki 

wzięły udział w 

szkolnym konkursie 

plastyczno-literackim  

„Dlaczego warto pić 

wodę?”, który został 

zorganizowany z 

okazji „Dnia picia 

wody”



Naszą coroczną tradycją jest  spotkanie z Górnikiem. Dla dzieci takie 

spotkanie jest świetną okazją do poznania trudów zawodu górnika.        

Wychowankowie z zaproszonymi gośćmi  wymienili życzenia świąteczne.



Największą atrakcją była możliwość założenia na głowę czako.





Po tak wesołej zabawie dzieci rozpakowały prezenty, które 

sprawiły im wiele radości. W tym wyjątkowym dniu wszyscy 

byli ubrani na czerwono , w mikołajkowych czapkach i 

opaskach , a zabawom towarzyszył dobry humor i świąteczny 

nastrój. Na zakończenie zabawy był słodki poczęstunek.

.

Mikołajki to dzień na który czekają wszystkie dzieci. Od wielu     
lat w świetlicy podtrzymujemy mikołajkowe tradycje, o których 

dzieci dowiedziały podczas cyklu zajęć, 
oraz gazetki pn. WITAJ MIKOŁAJU. Nasza uroczystość odbyła 
się 6 grudnia od odczytania listu od Świętego Mikołaja, w którym 
pozdrawiał nas i przepraszał, że nie może osobiście dostarczyć 
prezentów.
Kolejnym punktem zabawy było wspólne zaśpiewanie- przy 

akompaniamencie gitary piosenki „Siedem reniferów”.



Nasze     

świetlicowe gazetki



List od świętego Mikołaja do dzieci ze Świetlicy Szkolnej 

„Pszczółki”.



Zabawy 

mikołajkowe



Zabawy mikołajkowe 

w świetlicy



Zabawa

nowymi grami 

i zabawkami 

przyniesionymi przez 

Mikołaja do świetlicy



Kolejnym prezentem dla naszych świetliczaków było  

wspólne wyjście na basen, na dmuchany tor 

przeszkód.



Mikołajkowe 
wyjście na basen



Dzień Obdarowywania w naszej 

szkole - włączamy się w działania



Dzień 
Obdarowań



Grudzień w naszej świetlicy był bardzo pracowity, zwłaszcza artystycznie.

Nie tylko wykonywaliśmy dekoracje i prace świąteczne ale również 

mnóstwo prac konkursowych. Nasze świetlicowe dzieci brały udział w 

kilku konkursach plastycznych.



Konkurs „Muśnięcie skrzydeł- Anioły”



Konkurs „Wigilijne życzenia”



Konkurs „40 lat troski o jakość i przyszłość środowiska”



„40 lat troski o jakość i przyszłość środowiska”





Dzieląc się dobrym sercem i świąteczną atmosferą, dzieci       

z naszej świetlicy przyłączyły się do akcji wykonania                 

i wysłania kartek z bożonarodzeniowymi życzeniami do chorej 

na glejaka Natalki.





W tym roku również i my otrzymaliśmy moc świątecznych 

życzeń od przedszkolaków z grupy ELFY- dziękujemy!



W naszej świetlicy staramy się zaznajamiać dzieci z różnymi zawodami. 

Realizując projekt „ Jaki to zawód?” odwiedzamy różne firmy czy 

instytucje, aby móc poznać różne zawody „od kuchni”. W tym miesiącu 

przyglądaliśmy się pracy zaprzyjaźnionej pani krawcowej w jej pracowni. 

Dzieciom bardzo się podobało!



Pracownia krawiecka



Pracownia krawiecka
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