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Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, podobnie jak Dzień 
Bezpiecznego Internetu, obchodzony jest 11 lutego. Połączyliśmy 
obchody tych dni- przygotowaliśmy gazetki ścienne, 
przedstawiające najważniejsze informacje dotyczące zagrożeń 
czyhających w internecie oraz numerów telefonów, pod które 
można dzwonić w razie niebezpieczeństwa. 



  

Zgodnie z tradycja i oczekiwaniami dzieci, Walentynki obfitowały 
w niezliczone atrakcje: poczta walentynkowa, zabawy z 
balonami, zabawy z chustą animacyjną KLANZY, wspólne 
rozmowy, piosenki o miłości oraz wiele innych. Dzieci były 
zachwycone. Bardzo chętnie brały udział we wszystkich 
zabawach



  

Walentynki w świetlicy 



  

Zabawy 
walentynkowe



  

Dzień Nauki Polskiej- po 
raz pierwszy obchodzony 

w Naszej Świetlicy



  

Światowy Dzień Kota to 
kolejny dzień bardzo 
lubiany przez dzieci. 

To świetna okazja, nie 
tylko do tego aby 
dowiedzieć się czegoś 
nowego o kotach, ich 
przyzwyczajeniach czy 
rasach. To też świetna 
okazja do dzielenia się 
doświadczeniami i 
opowieściami o swoich 
milusińskich 
czworonogach.  



  

Prezentacja 'kociej' gazetki, przedstawienie ciekawostek o 
kotach. Kocie zabawy w rytm muzyki.



  

Tradycją naszej świetlicy jest uroczyste przyjmowanie do 
grona świetliczaków uczniów klas pierwszych. W tym roku 
odbyło się pod hasłem: „ORTOGRAFICZNE  PASOWANIE  
NA  ŚWIETLICZAKA”.  Uczniowie przed przyjęciem do 
grona świetliczaków musieli przejść  testy ortograficzne. 
Podczas zabawy „Prawda – Fałsz” świetliczaki udowodniły 
znajomość zasad obowiązujących w świetlicy. Jednym z 
trudniejszych zadań było wypicie soku z cytryn i uśmiechnięcie 
się. Wszystkie zadania zostały perfekcyjnie wykonane. Na 
zakończenie spotkania uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, 
po której zostali pasowani symbolem naszej świetlicy – 
PSZCZÓ£KĄ. 

Na pamiątkę każdy otrzymał legitymację świetliczaka 
związaną z tematem uroczystości . Na koniec był słodki 
poczęstunek. 



  

Zadania 
ortograficzne



  

Picie soku z cytryny



  

Uroczyste ślubowanie oraz 
pasowanie na świetliczaka



  

Dzień Języka 
Ojczystego- 

gazetka



  

Tłusty Czwartek to bez wątpienia najsmaczniejszy dzień 
lutego. Jedzenie pączków nie było jedyną atrakcją tego dnia.

Świetlicowa manufaktura papierowych pączków 



  

Ciekawostki i zabawy związane z 
pączkami i obchodami Tłustego 

Czwartku.



  

W tym roku, po raz pierwszy
rozmawialiśmy z naszymi
świetliczakami o setnej 
rocznicy zaślubin z morzem. 



  

W lutym zdecydowaliśmy się odwiedzić naszych przyjaciół z 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. W  ramach integracji, naszych 

świetliczaków z podopiecznymi WTZ, zorganizowaliśmy 
wspólne zabawy walentynkowe oraz pokaz 'tańca nóg'.



  

Jak zwykle 
wymieniliśmy drobne 

upominki



  

Kolejną z naszych tradycji jest udział w różnych 
konkursach plastycznych- lokalnych, 
pozaszkolnych czy szkolnych. Wszystko jedno 
gdzie, byle tylko mieć okazję pokazać swoje 
prace i zaprezentować talent i pomysłowość. 
Tym razem dzieci przygotowały prace na  X 
OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PLASTYCZNY: 
"BEZPIECZNIE NA WSI: NIE RYZYKUJESZ, 
GDY ZWIERZĘTA ZNASZ I SZANUJESZ" 



  

Prace 
konkursowe



  

Prace 
konkursowe

Opracowała: Magdalena Przybył- Szcześniak
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