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Marzec niezmiennie kojarzy się z Dniem Kobiet i wiosną. Aby 
jeszcze szybciej przywołać, tą najpiękniejszą porę roku, w 
naszej świetlicy zawisła nowa wiosenna gazetka szkolna.



  

Realizując program wychowawczy Naszej Szkoły, 
wiosna w świetlicy szkolnej zawitała pod hasłem 

„Wiosna z kulturą i wartościami”



  

Z okazji nadchodzącej wiosny, nasi podopieczni wzięli 
udział w konkursie plastycznym „ Wiosna z pszczołą”. Ich 

prace wyszły przepięknie.



  

 „ Czekoladki dla sąsiadki”to kolejny konkurs,w 
którym dzieci brały udział. Konkurs  inspirowanych 
był twórczością  Doroty Gellner. Wyniki konkursu 

zaprezentowane zostały, w naszej świelticy, w 
trakcie zajęć poświęconych p. Gellner. Na 

zajęciach dzieci wspólnie czytały wiersze pt. 
„ Wesołe baloniki” oraz „Deszcz”, bawiły się i 

tańczyły w rytm piosenek „Zuzia lalka nieduża”i  
„Ogórek”.  Następnie losowały tytuły wierszy 

Doroty Gellner i dopasowywały je do gotowych 
prac.



  

Czytanie wierszy, podawanie 
'kropelki wody'.



  

Zabawy do twórczości Doroty Gellner.



  

Brać udział w konkursach, to jedno- odnosić sukcesy, to 
zupełnie co innego. A sukcesów nam nie brakuje. Prawie 

wszystkie prace, wysłane przez naszych świetliczaków, do 
konkursu „40 lat troski o jakość i przyszłość środowiska” 

otrzymały nagrody lub wyróżnienia. Po odbiór nagród 
pojechaliśmy do Elektrowni Połaniec.



  

Podczas wręczania nagród, wszystkie nagrodzone prace 
zostały zaprezentowane przybyłej publiczności.



  

Korzystając z uroków pogody wybraliśmy się na krótką 
wycieczkę do CKiSz na wernisaż. Podczas wystawy, 

dzieci miały okazje dowiedzieć się co to jest wernisaż, 
pejzaż, portret czy autoportret. 



  

W tym roku,z okazji Dnia Kobiet,  każda dziewczynka 
mogła poczuć się jak księżniczka oraz posłuchać za co 

cenią ją inne dzieci.  



  

Kolejną atrakcją dla dziewczynek z okazji ich święta był 
wyjazd na wrotki. Dziewczynki bawiły się wspaniale.



  

Podczas pobytu we wrotkarni dziewczynki mogły 
skorzystać z wielu innych atrakcji.



  

We wrotkarni każdy znalazł coś 
dla siebie.



  

Kiedy dziewczynki jeździły na wrotkach, chłopcy 
też oddawali się swojej pasji. 



  

W ramach realizacji projektu „Jaki to zawód?”,tym razem 
udaliśmy się do banku aby z bliska przyjrzeć się 

zawodowi ochroniarza. Największym zainteresowaniem 
cieszył się monitoring obiektu, każdy chciał podejrzeć co 

dzieje się w banku.



  

Jedną z ważniejszych, o ile nie najważniejszych spraw 
marca była profilaktyka oraz higiena mycia rąk. 

Wielokrotnie rozmawialiśmy w naszej świetlicy o tym, w 
jaki sposób ustrzec się przed wirusami i bakteriami. 

Przygotowaliśmy również gazetkę o tej właśnie tematyce.

Opracowała: Magdalena Przybył- Szcześniak
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