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PODZIĘKOWANIA DLA OLI

Serdeczne podziękowania 

dla Oli z klasy Id za

przekazanie swoich 

zabawek- lalek i koników

Ponny dla świetliczaków.

Zabawy z nimi sprawiają

dzieciom dużo radości.



ZABAWY Z KUCYKAMI PONNY



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII

 Z wakacji wróciliśmy wypoczęci. Dzieci cieszyły 

się ze spotkania swoich kolegów i koleżanek 

jak również poznania nowych świetliczaków. 

Wszyscy musieliśmy się dostosować do nowych 

ograniczeń w związku z pandemią Covid-19. 

Dzieci zapoznały się z zasadami 

bezpieczeństwa podczas zabaw w świetlicy 

w czasie pandemii.



FILMIK „JAK MOGĘ ZADBAĆ O SIEBIE I INNYCH 

W CZASIE PANDEMII’’

 Przestrzeganie  zasad pomoże nam poczuć się 

bezpiecznie w szkole i na świetlicy.

Filmik dostępny w linku poniżej:

/biteable.com/watch/bezpieczna-szkoa-w-czasie-

pandemii-2685030



GAZETKA O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA 

W ŚWIETLICY



POWRÓT ŚWINKI HALINKI  

 W czasie pandemii świnka przebywała pod 
opieką Pani Kierownik świetlicy. Wraz z 
rozpoczęciem roku szkolnego powróciła do 
świetlicy zdrowa i szczęśliwa. Dziękujemy Pani 
za fachową opiekę. Dzieci były zadowolone z 
powrotu świnki i chętnie otoczyły ją opieką. 
Często przynoszą jej różne smakołyki a 
najbardziej lubi ogórki.



ZABAWY ZE ŚWINKĄ HALINKĄ 



ŚWIATOWY DZIEŃ KROPKI PO POLSKU I PO 

ANGIELSKU 15.09.2020

Podczas zajęć dzieci wykazywały się niezwykłą 
kreatywnością ,odwagą i talentem. Zapoznały się z 
książką pt.,,Kropka” Petera H. Reynolds - szukamy 
kropeczek wokół nas. Wzięły udział w zabawach 
ruchowych z piłkami, chustą animacyjną Klanza oraz 
rysowały na chodniku swoje skojarzenia z kropką. 
Wysłuchały również opowiadania pt.,,Jak kropeczka 
uwierzyła w siebie’’ na podstawie opowiadania: Jak 
przezwyciężyć nieśmiałość i uwierzyć w siebie i na tej 
podstawie formułowały swoje wypowiedzi.



DZIEŃ KROPKI – ZABAWY Z CHUSTĄ KLANZA



GAZETKA SZKOLNA „DZIEŃ KROPKI” 



DZIEŃ KROPKI – PRACE PLASTYCZNE



DZIEŃ KROPKI – WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH



DZIEŃ KROPKI-ZABAWY Z HULA HOP I PIŁKĄ 



ZABAWY Z PIŁKĄ



KONKURS PLASTYCZNY 

„MOJE KOSMICZNE WAKACJE’’             

 Nasze świetliczaki wzięły udział w konkursie 

plastycznym „Moje kosmiczne wakacje”.

 W konkursie wzięło udział 8 uczniów, którzy 

wykonali prace plastyczne różnorodną techniką 

malarską.



KONKURS PLASTYCZNY „MOJE KOSMICZNE 

WAKACJE”



DZIEŃ SŁONECZNIKA I PRZYCHYLNOŚCI DLA 

PSZCZÓŁ PT: „SIEJEMY SŁOŃCE. JESTEŚMY 

PRZYCHYLNI DLA PSZCZÓŁ”

 Dzieci wykonały prace plastyczne 

przedstawiające pszczoły. Poznały rośliny 

miododajne. Aby zwabić pszczoły do ogrodu 

postanowiliśmy założyć rabatkę z roślinami 

miododajnymi. Mam nadzieję, że za taki dobry 

uczynek owady odwdzięczą się nam szybko.



GAZETKA „SIEJEMY SŁOŃCE 

– JESTEŚMY PRZYCHYLNI DLA PSZCZÓŁ”



WITAMY JESIEŃ

 Świetliczaki oglądały filmiki pt. „Jesienne listki” 

podczas których  dopasowywały listki do 

każdego rodzaju drzew.  Przy wykorzystaniu 

burzy mózgów na temat:„Z czym kojarzy się 

nam jesień”? wypowiadały swoje skojarzenia o 

jesieni.



GAZETKA SZKOLNA „JESIEŃ” 



WITAMY JESIEŃ-OGLĄDANIE FILMIKU „JESIENNE 

LISTKI”



FILMIK „JESIENNE LISTKI”



DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 29.09.2020

 W dniu 29.09.2020 w świetlicy obchodziliśmy 

Dzień Głośnego Czytania z Fajniakami pod 

hasłem „Bycie Eko jest fajne”

 Świetliczaki wysłuchały opowiadania „Poznajmy 

się’’ oraz wysłuchały piosenki pt.: „Fajniaki i 

Supermoc natury”. Wykonały również prace 

plastyczne z Fajniakami oraz zapoznały się z 

Kodeksem Fajniaków



CZYTANIE Z FAJNIAKAMI



ZAPOZNANIE Z 

FAJNIAKAMI



CZYTANIE Z FAJNIAKAMI ,, BYCIE EKO JEST 

FAJNE”



ZAPOZNANIE DZIECI Z KODEKSEM FAJNIAKÓW



DZIEŃ CHŁOPAKA 30.09.2020

 W dniu 30.09.2020 obchodziliśmy w naszej 
świetlicy Dzień Chłopaka.

 Chłopcy otrzymali moc życzeń i niespodzianek. 
Wszyscy wzięli udział w zabawach ruchowych 
m.in. skok przez płotki, gra w hokeja. Chłopcy  
w zaczarowanym koszyku otrzymali do zabawy 
zwierzątka i żołnierzyki. Na koniec wszyscy 
otrzymali medale z napisem Super Chłopak 
oraz słodycze.



DZIEŃ CHŁOPAKA- ZABAWY SPORTOWE



DZIEŃ CHŁOPAKA-ZABAWY Z  ŻOŁNIERZYKAMI         

I ZWIERZĄTKAMI



MEDAL „SUPER CHŁOPAK”



DZIEŃ CHŁOPAKA –SŁODKI POCZĘSTUNEK



 Część naszych publikacji opracowujemy                    

i przygotowujemy w strumieniu  Świetlica 

szkolna na platformie edukacyjnej Classroom

i zachęcamy do zaglądania tam.

opracowała:

Renata Szcześniak


