
* Świetlicowe to i owo… -

październik 2020



*Dzień Tabliczki Mnożenia

Świetliczaki obejrzały prezentację multimedialną „Tygrys”, gdzie zapoznały 

się z różnymi metodami nauki tabliczki mnożenia. Dzieci ćwiczyły naukę  

mnożenia na paluszkach. Wspólnie uczyliśmy się  rymowanek                       

i wierszyków o tabliczce mnożenia mających ułatwić jej zapamiętanie. 

Powstała ciekawa gazetka tematyczna w holu świetlicowym i dekoracja 

w holu głównym szkoły.

Po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie na filmik video o obchodach 

tabliczki mnożenia w naszej świetlicy. Niestety nie udało nam się wygrać,   

ale dołączamy link do filmiku, oceńcie sami! 

https://biteable.com/watch/dzien-tabliczki-mnozenia-2706077

https://biteable.com/watch/dzien-tabliczki-mnozenia-2706077


*Dzień Tabliczki Mnożenia



*Dzień Tabliczki Mnożenia



*Dzień Tabliczki Mnożenia



*Dzień Tabliczki Mnożenia



*Światowy Dzień Zwierząt

4 października obchodziliśmy Światowy Dzień 
Zwierząt  w świetlicy. Podczas zajęć edukacyjnych 
dzieci dowiedziały się  różnych ciekawostek o kanwii
domowej. Czytając naszą gazetkę o śwince Halince 
mogły się zapoznać z zasadami jak należy się nią 
zajmować. W ten sposób dzieci uświadamiają sobie, 
że zwierzęta mają swoje prawa i nie wolno ich 
krzywdzić.

Ogłosiliśmy również akcję charytatywną - zbiórka 
karmy dla schroniska dla zwierząt  w Mielcu na stronie 
szkoły i strumieniu świetlicy.



*Gazetka o śwince Halince          i 

ciekawostki o życiu kanwii domowej



*Zbiórka karmy dla zwierząt



*Ogólnopolski konkurs 

plastyczny „Barwy Jesieni”

Świetliczaki wzięły udział w  ogólnopolskim 

konkursie plastycznym „Barwy jesieni”. Dzieci wykonały 

5 prac różnorodną techniką malarską. Prace zostały 

wysłane drogą e-mailową. Czekamy na wyniki.



*Ogólnopolski projekt edukacyjny 

„Szkolne przygody Gangu Fajniaków”

*Nasza świetlica szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego 
konkursu „Szkolne przygody Gangu Fajniaków”. Jest to 
projekt mający na celu wpajanie  dzieciom dobrych 
nawyków ekologicznych.

*Konkurs podzielony jest na cztery projekty z których 
każdy dotyczy innego żywiołu ognia, wody, ziemi, 
powietrza. Praca konkursowa składa się z dwóch 
elementów: prac plastycznych dzieci przestawiających 
jeden z żywiołów i lekcji na temat wody, ognia, ziemi 
lub powietrza. Do wygrania ciekawe nagrody rzeczowe  
i nagrody Grand prix o wartości 3000 złotych każda. 
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.



*Projekt edukacyjny - żywioł ogień

Uczniowie wzięli udział  w zajęciach podczas których 

wysłuchały opowiadania z książki „Gang Fajniaków

i moje miasto marzeń” na temat – „Moje miejsce na 

ziemi. Zagrożenia związane z ogniem.” Podczas 

prezentacji  multimedialnej poznały zagrożenia związane 

z ogniem. Ciekawe eksperymenty pozwoliły dzieciom 

poznać właściwości procesu spalania. Przekonały się, że 

ogień może być dobrodziejstwem lub zagrożeniem, jeśli 

wymknie się spod kontroli. Po spotkaniu dzieci wykonały 

18 prac plastycznych do żywiołu ogień, różnorodną 

techniką malarską. 
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* Projekt edukacyjny - żywioł powietrze

*Świetliczaki podczas prowadzonych zajęć 
wysłuchały opowiadania „Eko zakątek” gdzie 
dowiedziały się, że są miejsca na ziemi gdzie jest 
czysto. Podczas zabawy ruchowej „Detektyw 
tropiący niewidzialne powietrze” przekonały  się 
czym jest powietrze. Wykonały również 15 prac 
plastycznych z segregacji śmieci, na których 
przyporządkowały śmieci do odpowiednich 
kolorowych pojemników. Podczas eksperymentu                 
z foliowym woreczkiem dowiedziały się, że 
powietrza chociaż nie widać to można je wprawić  
w ruch, które oddziałuje na otoczenie. Wspólnie     
z dziećmi posadziliśmy na działce obok naszej 
szkoły dwa klony zwyczajne jako nasz wkład           
w ochronę środowiska.
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*Projekt edukacyjny - żywioł woda

*Świetliczaki wzięły udział w zajęciach 
edukacyjnych o wodzie. Wykorzystując 
mapę geograficzną dowiedziały się                
o rozmieszczeniu wody w stosunku do 
lądów na ziemi. Przeprowadzono kilka 
doświadczeń z użyciem wody, probówek   
i menzurek, które pokazały, że woda ma 
trzy stany skupienia, nie jest ścisła,                 
i przyjmuje kształt naczynia. Na koniec 
zajęć dzieci rozwiązały zagadki o wodzie  
i wykonały prace plastyczne.
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*Zajęcia edukacyjne - żywioł ziemia

*Na zajęciach o żywiole ziemia dzieci zapoznały się                          

z budową wewnętrzną planety oglądając model przekroju 

ziemi. Wspólnie z nauczycielem  na globusie wskazywały  

rozmieszczenie lądów i oceanów. W doświadczeniu 

„wulkan” przy użyciu sody, płynu do mycia naczyń i octu 

mogły wyobrazić sobie jak  wybucha wulkan. Natomiast  

doświadczenie „Całkiem mokry” ukazało wędrówkę wody  

w glebie. Powstały ciekawe prace plastyczne o tym 

żywiole.
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*



*Urodziny Kubusia Puchatka

*Jak co roku  obchodziliśmy w naszej świetlicy Urodziny 

Kubusia Puchatka. Oglądając film dzieci dowiedziały się 

o historii powstania książki o Kubusiu Puchatku. Na 

podstawie informacji z projekcji rozwiązywały  

krzyżówkę o tym bohaterze  z hasłem „Wyprawa”. 

Wspólnie uczyliśmy się śpiewać piosenkę „Kilku kumpli 

weź”. Świetliczaki wykonały  prace plastyczne farbami  

i wykałaczkami przedstawiające bohatera naszych 

zajęć.
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*Dzień Edukacji Narodowej

*Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Świetliczaki

złożyły serdeczne życzenia  wszystkim 

nauczycielom, w formie nagranego filmiku, 

który umieszczony został na Classroomie

i stronie internetowej  szkoły. Zapoznały się       

z gazetką szkolną w holu.



*Nasz filmik dla nauczycieli z okazji 

ich święta!

Filmik można obejrzeć na stronie internetowej szkoły



*Gazetka w holu szkolnym -

Dzień Edukacji Narodowej



*Dzień Krajobrazu

*Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów było „Drzewo          

w krajobrazie”. Dzieci obejrzały film  „Mój krajobraz 

współtworzymy i chronimy”. Zapoznały się  z najczęściej 

występującymi drzewami w Polsce i dowiedziały się jaką rolę 

pełni drzewo w krajobrazie. Świetliczaki jako pracę plastyczne 

wykonały karty obrazkowe z wybranym krajobrazem.
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*Ogólnopolski Konkurs plastyczny 

„Smaczne, zdrowe, kolorowe -

produkty krajowe”

*Świetliczaki wzięły udział w ogólnopolskim konkursie 

plastycznym „Smaczne, zdrowe, kolorowe - produkty 

krajowe”.  Dzieci namalowały 9 prac różnorodną 

techniką malarską. Konkurs miał na celu 

rozpowszechnienie informacji i promowanie oznaczenia 

produkt polski, a także budowanie wśród dzieci 

świadomości kupowania polskich produktów. Czekamy 

na wyniki konkursu.
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„Smaczne, zdrowe kolorowe”-

produkty krajowe
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„Smaczne, zdrowe kolorowe -

produkty krajowe”



* XX Dzień 

Papieski

W naszej świetlicy 

obchodziliśmy 14 

pażdziernika Dzień 

Papieski. W tym roku

pod hasłem Totus Tuus-

Cały Twój. Z naszej gazetki 

dzieci dowiedziały się  

ciekawostek o życiu i 

działalności papieża Jana 

Pawła II.  



*

Serdeczne podziękowania dla Dawida  z klasy Id i Adasia            

z klasy Ic za przekazanie kolekcji  figurek Zingsów dla świetlicy 

szkolnej. Zabawy  nimi sprawiają dzieciom dużo radości.

Podziękowania



* Rozstrzygnięcie  Ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego „Czekoladki dla sąsiadki”

* Ogólnopolski konkurs plastyczny „Czekoladki dla sąsiadki” miał 

miejsce w czerwcu w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020, ale ze 

względu na pandemię został rozstrzygnięty w październiku        

w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. Miło nam powiadomić, że 

świetliczaki otrzymały  następujące  miejsca:                                                       

1-Nicola z klasy Va, 2-Julia z klasy Va i 3miejsce-Mateusz z klasy 

IIIb. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.                            

Serdecznie gratulujemy!



*Dzień Kundelka

*W naszej świetlicy 

obchodziliśmy w tym 

roku szkolnym 

nietypowe święto -

Dzień Kundelka. Oto 

prace  plastyczne 

wykonane przez 

naszych świetliczaków.



*Wszystko o dyni

Przed  obchodami Dnia Wszystkich Świętych przygotowaliśmy       

w naszej świetlicy  zajęcia edukacyjne - Wszystko o dyni. Dzieci 

obejrzały prezentację multimedialną. Dowiedziały się m.in. skąd 

się wzięła dynia w Europie i jak ją przyrządzano w dawnych 

czasach, oraz jakie są rodzaje dyń i walory smakowe, zdrowotne 

tego warzywa. Poznały również inne rośliny  dyniowate.



*Wszystko o dyni



*Dzień Wszystkich Świętych    

w różnych krajach na świecie

*Świetliczaki na podstawie prezentacji 

multimedialnej przedstawiającej obchody Dnia 

Wszystkich Świętych w różnych krajach świata 

takich jak Boliwia, Meksyk, Gwatemala, 

Japonia dopasowywały  nazwy krajów do 

rysunków znajdujących się na planszy.



*Zajęcia edukacyjne Dzień 

Wszystkich Świętych w różnych 

krajach świata
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Świętych



*Dzień Zmarłych w różnych krajach



*Dzień Wszystkich Świętych w Polsce

Świetliczaki wykonały 

pod kierunkiem 

nauczyciela papierowe 

znicze i chryzantemy. 

Zapoznały się                

z gazetką w holu 

szkolnym na temat 

Święta Zmarłych.



* Gazetka w holu szkolnym -

Dzień Wszystkich Świętych

Prezentację opracowała Renata Szcześniak


