
Świetlicowe to i owo

Styczeń 2020



Na dobry początek Nowego Roku naszą 

świetlicę odwiedziła pani Leśnik z 

nadleśnictwa Staszów. Pani Leśnik 

opowiedziała nam o tajnikach swojego 

zawodu a także o tym, jaką rolę w życiu 

każdego z nas pełni las. Wspólnie 

obejrzeliśmy krótki film animowany pt. „Dzik 

Ryjo”. Na zakończenie naszego spotkania 

chętne dzieci wzięły udział w konkursie 

sprawdzającym co zapamiętały ze spotkania z 

leśnikiem. Dla dzieci biorących udział w 

konkursie nasz gość przygotował drobne 

upominki w postaci drewnianych długopisów.



Wizyta  

pani leśnik



Wizyta pani leśnik



Praktycznie cały 

miesiąc był, w naszej 

świetlicy, dedykowany 

babciom i dziadkom. 

Dzieci wykonywały m. 

in. portrety swoich 

babć i dziadków. 

Wszystkie dzieci uczyły 

się piosenek na Dzień 

Babci i Dziadka oraz 

przygotowywały się do 

wspólnej uroczystości.



W tym roku Dzień Babci i Dziadka w świetlicy 

obchodziliśmy 22 stycznia. Tego dnia wzruszeniom nie 

było końca. Dzieci przygotowały, dla zaproszonych 

dziadków, nie tylko przedstawienie ale również piękne, 

robione laurki- torciki.



Powitanie 

przybyłych gości, 

na świetlicową 

uroczystość z 

okazji Dnia Babci 

i Dziadka



Wspólne śpiewanie piosenki dla Babć i Dziadków



Przedstawienie pt. „Humorystyczny skecz dla 

Babci i Dziadka”



Przedstawienie dla Babć i Dziadków



Program artystyczny o powyższej tematyce 

przedstawiliśmy również uczestnikom

i pracownikom Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Połańcu. Na Ich twarzach było 

widać radość i wzruszenie, a mali artyści 

zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Był też 

słodki poczęstunek. Na pamiątkę  miłego i 

wzruszającego spotkania dzieci wręczyły 

wszystkim Państwu pamiątkowe laurki

a dzieci i nauczyciele otrzymali Drzewka 

Szczęścia wykonane przez podopiecznych ŚDS.



Wizyta w ŚDS



Wizyta w ŚDS



Wymiana upominków z podopiecznymi ŚDS



Słodki poczęstunek przygotowany przez 

podopiecznych ŚDS



Pamiątkowe zdjęcie



24. 01.2020 r. przy dźwiękach różnorodnych 

piosenek odbył się w naszej świetlicy bal 

karnawałowy, do którego przygotowaliśmy się 

znacznie wcześniej wykonując dekorację holu. 

Zabawy, konkursy były zorganizowane z użyciem 

chusty animacyjnej KLANZY, w których dzieci 

bardzo chętnie uczestniczyły. Nie zabrakło tańca 

„KACZUCHY”, który wywołał mnóstwo śmiechu. 

Najbardziej  podobały się zabawy z balonami. Na 

zakończenie balu wszyscy uczestnicy mogli  

„wyzwolić” swoje emocje poprzez przebicie 

swojego balonu.

Wszystkim uczestnikom zabawy towarzyszył 

bardzo dobry humor.



Karnawałowe dekoracje



Zabawa karnawałowa      

w świetlicy z 

wykorzystaniem chusty 

animacyjnej KLANZY



Zabawy z 

balonami
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