
Świetlicowe      

to i owo…

Listopad 2019





„Dzień Zdrowego Śniadania”



„Dzień Zdrowego Śniadania”



„Dzień Zdrowego Śniadania”
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W listopadzie nie mogło oczywiście zabraknąć tematyki 

niepodległościowej. Przez tydzień pogłębialiśmy wiedzę na temat 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Były rozmowy, 

gazetka oraz różne pieśni  i piosenki patriotyczne.
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Krótki film animowany do 

piosenki pt. „Co to jest 

niepodległość?”



Nasze świetliczaki nie zapomniały również o tych, dzięki 

którym możemy obchodzić Święto Niepodległości.



Wizyta na „Starym” cmentarzu w Połańcu





W tym roku w naszej szkole realizowany był projekt pt. „Uczymy się 

żyrafiej komunikacji”

Z tej okazji zaplanowano obchody:  Dnia Spokoju (dnia bez 

dzwonków, telefonów czy tabletów), Dnia Marchewki (dnia, w 

którym czekała na naszych uczniów 'Marchewkowa kawiarenka' 

serwująca marchewkę na dziesiątki sposobów. Tego dnia można 

było sobie również zrobić zdjęcia w marchewkowej foto budce), 

Dnia Przyjaźni, Dnia Wdzięczności, Dnia Życzliwości i Pozdrowień 

oraz z Dnia Radości. Każdy z dni miał, nie tylko inny kolor, ale 

również inne atrakcje dla naszych uczniów. Najbardziej uroczyście i 

radośnie obchodziliśmy oczywiście ostatni z dni- Dzień Radości, 

który był podsumowaniem całego cyklu „ Żyrafiej komunikacji”. 

Tego dnia cała nasza szkoła wypełniła się kolorami i uśmiechem. 

Były wspólne zabawy, malowanie na folii, puszczanie baniek 

mydlanych oraz wspólny korowód.  

Nasze świetliczaki bardzo chętnie brały udział u obchodach dni 

„Żyrafiej komunikacji”- zarówno tych ogólnoszkolnych, jak i 

naszych świetlicowych.



Dzień Spokoju w naszej 

szkole - dzieci ze świetlicy 

włączyły się do szkolnej 

akcji tworzenia drzewa.



Gazetka w holu głównym szkoły z okazji „Dnia Marchewki”.





Marchewkowa foto budka i miarka wzrostu



Składamy 
podziękowania na 
szkolnym drzewie 
wdzięczności



Udział                          
w szkolnym Dniu 
Życzliwości i 
Pozdrowień



Dzień Życzliwości i Pozdrowień w świetlicy



Dzień Radości w 
świetlicy szkolnej-
gazetka ścienna i 
malowanie na folii



Malowanie na 

folii-Dzień 

Radości.



Puszczanie baniek mydlanych oraz wspólne zabawy        

z okazji Dnia Radości



Radosne zabawy z chustą animacyjną KLANZA



Wspólny przemarsz szkolnego korowodu radości



Korowód radości



W dniu Praw Dziecka przypomnieliśmy sobie wspólnie z dziećmi, 

jakie są ich prawa i obowiązki, co to dla nich oznacza.





Dzień Pluszowego 

Misia



Tradycją naszej świetlicy jest zabawa andrzejkowa. Tym razem 

wykorzystaliśmy chustę animacyjną KLANZY. Główne cele naszej zabawy 

to: poznanie ludowych zwyczajów i obrzędów, uwrażliwienie na piękno 

tradycji oraz umiejętność zabawy w grupie.

Przy akompaniamencie wesołych piosenek andrzejkowych dzieci brały 

udział we wspólnych wróżbach i zabawach.
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Zabawy i wróżby 

andrzejkowe z                 

wykorzystaniem chusty



Wróżby andrzejkowe



Nie ma chyba miesiąca aby nasze świetliczaki 

nie brały udziału w konkursach plastycznych.             

W listopadzie dzieci przygotowały prace do 

ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

zorganizowanego przez świetlicę szkolną we 

Wrocławiu-” Drzewa wokół Nas” (11 prac) oraz 

do szkolnego konkursu „ Żyrafia komunikacja” 

(13 prac)



Konkurs plastyczny „Drzewa 

wokół nas”



„Żyrafia komunikacja”- prace konkursowe



„Żyrafia komunikacja”-

prace konkursowe



„Żyrafia komunikacja” wręczenie nagród w konkursie



Dziękujemy rodzicom za wsparcie finansowe Świetlicy 

Szkolnej „Pszczółki”
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