


*Po długiej przerwie związanej z pandemią 

wszyscy wrócili do świetlicy stęsknieni za sobą 

i za świnką Halinką. Dziękujemy Pani Agnieszce 

za opiekę nad świnką Halinką podczas ferii 

zimowych. Na świetliczaków czekały nowe 

zabawki przyniesione przez Mikołaja.
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*W tym roku szkolnym dzieci z klas pierwszych 

wzięły udział w uroczystości Pasowania na 

świetliczaka. Tym razem nasze hasło 

przewodnie brzmiało ”Świetliczaki na tropie 

skrzydeł natury”. Dzieci z radością 

rozwiązywały zadania i krzyżówki dotyczące 

ptaków i ochrony przyrody. Mogły również 

podziwiać  różne ptasie pióra. Z użyciem lup    

i lornetek obserwowały powycinane z gazet  

ptaki. Za pomocą farb wykonały piękne motyle, 

które zawiesiliśmy na naszej gazetce. 

Następnie pierwszaki złożyły przysięgę             

i otrzymały legitymację świetliczaka. 

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek.
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*W tym roku nietypowo bo on-line 

obchodziliśmy w świetlicy Dzień Babci i 

Dziadka. Dzieci  przygotowały laurki z 

życzeniami dla dziadków z płyt CD,  które 

udekorowały pięknymi kwiatkami i życzeniami. 

Chętni namalowali portrety swoich dziadków, 

które zawiesiliśmy na naszej świetlicowej 

gazetce. Dzieci złożyły życzenia swoim 

dziadkom, które zostały umieszczone na 

strumieniu świetlicy. Oto link

*https://drive.google.com/file/d/17KJcfaIN07uI

FgC4vbyjacEhCj7ZaD-E/view

https://drive.google.com/file/d/17KJcfaIN07uIFgC4vbyjacEhCj7ZaD-E/view
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*W naszej świetlicy postanowiliśmy wprowadzić nową 

tradycję. Chętna osoba może opowiedzieć o swoim 

ciekawym hobby. Tym razem uczeń z klasy Id 

opowiedział nam o swojej pasji zbierania dzwonków. 

Dzieci mogły podziwiać różnego rodzaju dzwonki 

wykonane z różnych materiałów i służące do różnych 

celów. Znalazł się tam dzwonek pasterski, dzwonek 

ozdobny do altanki oraz dzwonek kościelny służący do 

mszy. Drugą pasją ucznia jest gra na organach. Po 

prezentacji dzwonków dzieci wysłuchały kilku piosenek 

zagranych na tym instrumencie i odgadywały tytuły 

utworów. Występ Maksymiliana został nagrodzony 

gromkimi brawami.



*



*



*



*



*

*29 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Puzzli. Wspólną zabawę poprzedziła rozmowa 

na temat ustanowienia tego święta oraz burza 

mózgów  na temat z czym Ci się kojarzy 

układanie puzzli. Dzieci układały  puzzle          

o różnej tematyce, ale również  projektowały, 

malowały i wycinały własne według swoich 

pomysłów. Obchody tego święta były okazją do 

porządkowania naszej kolekcji układanek, ale 

przede wszystkim do uświadomienia dzieciom 

jak wpływa układanie puzzli na rozwój mózgu, 

a tym samym na nasz rozwój intelektualny.
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*W naszej świetlicy realizowany jest projekt 

edukacyjny ”Z kulturą nam do twarzy”. W holu 

szkolnym wykonaliśmy gazetkę o tej tematyce. 

Na niej umieszczono miejsca i adresy do 

zwiedzania on-line, a także takie które 

znajdują się wokół nas. W drugiej części  

gazetki znalazły się słowa kojarzące się            

z kulturą takie jak filharmonia, muzeum, 

opera, murale i inne.
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