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*Karnawał to czas radości i zabawy. Aby poznać 

kulturę i obrzędy innych krajów wspólnie 

obejrzeliśmy prezentację multimedialną: 

„Zwyczaje karnawałowe w różnych krajach na 

świecie, najsłynniejsze  karnawały w Wenecji      

i w Rio” oraz bajkę Karnawał w świecie 

zwierząt. Chętni wykonali ciekawe maski 

karnawałowe oraz zaprojektowali własne stroje 

na papierowych laleczkach. Nasz świetlicowy 

karnawał uświetniły wspólne zabawy przy 

muzyce z chustą animacyjną i kolorowymi 

chusteczkami w holu szkolnym.
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* Nasza świetlica bierze udział w projekcie 

edukacyjnym „Loguj się z głową”. Działanie zostało 

zapoczątkowane w Dzień Bezpiecznego Internetu.  

W ramach tego projektu dzieci brały udział w kilku 

zajęciach. Celem pierwszych  zajęć było 

uświadomienie dzieciom, że Internet kradnie nam 

czas. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną  

Poszukiwany Cyberzbir Złodziej Czasu. Kolejne 

nasze zajęcia przebiegały pod hasłem  „Dobrzy 

znajomi”, czyli komu możemy ufać w sieci.           

W kartach pracy zatytułowanych- „Kto to mówi?” 

dzieci dopasowały wypowiedzi do określonych 

użytkowników Internetu. Na koniec zajęć każdy 

namalował własnego awatara co miało  uświadomić 

dzieciom, że awatarem w sieci może być każdy i 

trzeba być ostrożnym.
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*W kolejnych naszych zajęciach 

realizowanych w ramach projektu 

„Loguj się z głową” dzieci wybrały 

się w podróż na Cyberzachód. 

Podczas zabaw ruchowych takich 

jak: kto też … dzieci miały okazję 

wypowiedzieć się na temat zasad 

użytkowania Internetu i opisywały 

emocje towarzyszące im podczas 

korzystania z Internetu.
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*14 luty to Dzień Zakochanych. Oglądając 

prezentację multimedialną świetliczaki zapoznały  

się z krótką historią tego święta. Wspólnie 

bawiliśmy się dekorując balony sercami, 

układaliśmy serce z puzzli, słowo walentynki        

z porozrzucanych liter, rozwiązywaliśmy 

krzyżówkę z hasłem Walentynki. Przygotowaliśmy 

również pocztę walentynkową dla dzieci, które 

otrzymywały walentynkowe kartki z życzeniami 

od Walentego. Zabawę zakończył słodki 

poczęstunek. Walentynkową niespodzianką był 

prezent dla świetliczaków przyniesiony przez 

Panią vicedyrektor-duże pudło klocków Lego        

z życzeniami dobrej zabawy!  
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*17 grudnia 2020r. został rozstrzygnięty  

ogólnopolski konkurs plastyczny„Szkolne Przygody 

Gangu Fajniaków”. Do konkursu przystąpiły 2144 

placówki z całej Polski i nadesłano 6999 prac.       

Z przyjemnością informujemy, że świetliczaki 

zdobyły nagrodę główną Grand Prix i dwie nagrody  

w żywiole Ziemia i Ogień. Nagroda Grand Prix        

o wartości 3000 złotych zostanie przeznaczona na 

stworzenie owadziego ekozakątku. Wszystkie 

dzieci, które brały udział otrzymały dyplomy, 

fajniaki i ołówki z nasionami. Serdecznie 

gratulujemy!
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*17 lutego zorganizowaliśmy w naszej świetlicy 

Dzień Kota.  Oglądając prezentację multimedialną 

świetliczaki  dowiedziały się różnych ciekawostek  

o kotach min. dlaczego koty zawsze spadają na 

cztery łapy. Słuchając piosenki „Uciekaj myszko do 

dziury” dzieci wykonały różną techniką malarska 

koty  które znalazły się na naszej gazetce. Na 

gazetce w świetlicy szkolnej umieściliśmy 

informacje o kotach w języku polskim i angielskim  

oraz piękne zdjęcia kotów. Obok znalazły się 

również książki o kotach takie jak: „Rasy kotów”, 

”O kocie który szukał czarnego mleka”, „Czym 

lubią bawić się koty”
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W świetlicy obchodziliśmy 

Dzień Numeru Alarmowego 112.

Prezentacja multimedialna  na 

temat „Numer 112 na straży 

twojego życia i zdrowia”, miała 

uświadomić wszystkim jakie 

znaczenie ma znajomość tego 

numeru dla ratowania życia, 

szukania pomocy.                 

Dla jego utrwalenia wspólnie 

uczyliśmy się piosenki              

o numerze alarmowym 112.
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*W naszych piątkowych 

spotkaniach z pasją o swoim 

ciekawym hobby opowiedziała 

nam uczennica z klasy Id. Jej 

pasją jest robienie ozdobnych 

bransoletek na rękę. Są one 

różnokolorowe  w ciekawych 

kształtach. Można z nich wykonać 

nie tylko bransoletki, ale również 

inne rzeczy w zależności od 

upodobania. 
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W kolejnym naszym spotkaniu     

z pasją uczennica z klasy IIIb

opowiedziała nam o swojej pasji 

do wędkowania. Dzieci mogły 

obejrzeć sprzęt wędkarski taki 

jak żyłki, rybki gumowe, kulki 

proteinowe, kołowrotek  oraz 

dumbelsy. Dowiedziały się 

również ciekawych rzeczy           

o zasadach wędkowania. Amelia 

przyniosła również zdjęcia ryb 

które osobiście złowiła. Jej 

największą zdobyczą są dwa 

amury i karp. 
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* 21 lutego  obchodzimy Dzień Nauki Polskiej.   

To święto ustanowione przez prezydenta 

Andrzeja Dudę jako hołd oddany polskim 

naukowcom. W świetlicy również obchodziliśmy 

ten dzień. Świetliczaki obejrzały prezentację 

multimedialną  poznając nazwiska polskich 

naukowców.  Dowiedziały się też w jakim celu 

ustanowiono Dzień Nauki Polskiej. Następnie 

wspólnie z Panem Profesorkiem wykonywały 

różne eksperymenty naukowe np. jak zrobić 

aby w naszej ręce pojawiła się dziura. Nasi 

uczniowie  mają swój wkład w rozwój nauki. 

Pod kierunkiem nauczyciela zbudowali 

„Bezpieczny rowerek” – który zdobył złoty 

medal na wystawie wynalazków w Warszawie w 

2017r.
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Świetliczaki z klas 1-3 wzięły 

udział w Ogólnopolskim 

konkursie plastycznym 

„Medykom dziękujemy” 

zorganizowanym   w ramach 

akcji Testuj Covid dla nauczycieli 

przez Stowarzyszenie 

Re:kreatywna z Wrocławia. 

Dzieci wykonały różną techniką 

piękne prace, które są 

podziękowaniem dla służby 

zdrowia za pracę i poświecenie 

w czasie pandemii. Czekamy na 

wyniki konkursu.



*

* Na wstępie naszych zajęć  obejrzeliśmy filmiki 

o początkach języka polskiego. Dzieci zmierzyły 

się z łamańcami językowymi. Podczas zajęć 

zastanawialiśmy się  czy język polski należy do 

trudnych w porównaniu z innymi językami  oraz 

co  należy robić aby dbać o kulturę języka 

polskiego. Na koniec każdy wypisał na  

kolorowej kartce  własne najpiękniejsze słowo 

polskie i rozwiązał krzyżówkę z trudnymi 

słowami.



* Dzień Języka Ojczystego-

Gazetka w Holu Szkolnym
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*Z przyjemnością 

informujemy, że nasze 

Świetliczaki otrzymały 

dyplomy, breloczki         

i broszurki od Polskiej 

Agencji Kosmicznej za 

udział w  ogólnopolskim 

konkursie  plastycznym 

„Moje kosmiczne 

wakacje.”
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*Dinozaury są bardzo 

lubiane przez dzieci 

dlatego w naszej świetlicy 

postanowiliśmy 

zorganizować Dzień 

Dinozaura. Na naszej 

wystawie znalazły się różne 

okazy dinozaurów, książki  

a nawet imitacja jaja 

dinozaura. Dzieci 

poznawały ich nazwy, 

malowały farbami lub 

wycinały z kolorowego 

papieru, prace 

wyeksponowano na naszej 

gazetce.
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„Słynny najazd 

niedźwiedzi na Sycylię” 

to baśń o potędze miłości 

i władzy, która otrzymała 

wiele nagród. Z tego też 

powodu i my 

postanowiliśmy wybrać 

się do kina „Impresja”   

w Centrum Kultury i 

Sztuki na ten film.

Mieliśmy okazję być 

odbiorcami kultury nie 

tylko online, ale w realu.


