
Świetlicowe to i owo… czerwiec 2021r.



1 czerwca świetlica szkolna świętowała Dzień Dziecka.                           

W tym dniu odbyły się różne niespodzianki i atrakcje dla 

dzieci, rozgrywki sportowe, gra w dwa ognie, wyścigi 

rzędów, wyjście na lody, rozpakowywanie przesyłki.                       

Z pieniędzy uzyskanych z wygranego projektu "Szkolne 

Przygody Gangu Fajniaków" świetlica zakupiła gry 

dydaktyczne o owadach. (Nazwa świetlicy to "Pszczółki"!). 

Świetliczaki z radością rozpakowały gry i oddały się zabawie. 

Natalia z klasy 4e, która wykonała najwięcej prac 

plastycznych do projektu, w nagrodę otrzymała książkę, 

długopis oraz maskotkę. Dzieci zrobiły chmurki na których 

umieściły prawa i obowiązki każdego dziecka. Powstał 

również plakat skojarzeń ze słowem "dziecko".



















Pieniądze pozyskane z 

projektu "Szkolne Przygody 

Gangu Fajniaków" posłużyły 

świetlicy szkolnej do 

zagospodarowania 

szkolnego patio i stworzenia 

w nim przestrzeni nazwanej 

"Owadzi ekozakątek". 

Zakupiliśmy domki dla 

owadów i posadziliśmy 

nowe miododajne rośliny.







*

*9 czerwca  świętowaliśmy po raz pierwszy 

Dzień Przyjaciela, ponieważ przyjaciel jest 

bardzo ważną osobą w życiu każdego 

człowieka. Dzieci zastanawiały się nad cechami 

prawdziwego przyjaciela, wykonały gazetkę, 

na której umieściły efekt swoich przemyśleń. 

Świetliczaki dzieliły się informacjami o swoich 

przyjaciołach oraz umieściły ich cechy na 

symbolicznych pomocnych dłoniach. Graficznie 

zostały też przedstawione cechy dobrego 

przyjaciela na planszy.







W czerwcu przygotowywaliśmy się do udziału w Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym "Podróże koleją po Europie" 

zorganizowanym przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Czekamy 

na wyniki konkursu z nadzieją na dobrą ocenę naszych prac.





W upalny czerwcowy dzień 

grupa świetliczaków wraz z 

wychowawcami udała się 

na lody na Rynek w 

Połańcu. Baaardzo były 

smaczne!



*

Wychowawcy świetlicy, w drodze 

demokratycznych wyborów, wyróżnili 

kilkoro uczniów, którzy zostali 

uhonorowani dyplomem dla "Wzorowego 

Świetliczaka " oraz obdarowani 

książkami. Nagrodę otrzymali: Amelia 

Nowak z klasy IIIb, Antoni Krakówka z 

klasy Ic, Julia Dach z klasy IIIe, Julia 

Kardaś z klasy IIId, Maksymilian Konwicki 

z klasy Id, Mateusz Przytuła IIIb. Było to 

dla dzieci zaskoczenie oraz miła 

niespodzianka.





W upalny czerwcowy dzień 

świetliczaki  pod opieką 

wychowawców udały się na basen. 

Pluskaniu, radości i zabawom    

nie było końca.







W Dniu Ojca dzieci ze świetlicy szkolnej złożyły życzenia 

swoim Tatom, dziękując im za opiekę, pomoc, wsparcie w 

trudnych chwilach oraz super zabawę. Filmik z życzeniami 

został umieszczony na strumieniu świetlicy. Oto link do 

filmiku: 

https://classroom.google.com/c/MTUyNjI2NDA2MzA3/p/Mz

Y0NzczMjMzMDY4/details

https://classroom.google.com/c/MTUyNjI2NDA2MzA3/p/MzY0NzczMjMzMDY4/details


Świetlica szkolna wzięła 

udział w ogólnopolskim 

konkursie fotograficznym 

zatytułowanym "Zrób 

zdjęcie radości" 

ogłoszonym przez 

Rzecznika Praw Dziecka. 

W związku z konkursem 

powstały piękne 

fotografie ukazujące 

chwile szczęścia. 

Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi w przyszłym roku 

szkolnym.





W związku z potrzebą promocji szczepień przeciwko 

koronawirusowi świetlica szkolna przygotowała gazetkę 

dostarczającą informacji o metodach ochrony przed 

zakażeniem chorobami zakaźnymi, zwłaszcza przed Covid-

19. Dzieci dzieliły się przemyśleniami na temat szczepień 

ochronnych. Porcję rzetelnej wiedzy dostarczyło nam 

spotkanie z panią Teresą - szkolną pielęgniarką. Dziękujemy! 

Oraz prezentacja multimedialna ze stron www.
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Po trudnym roku wszyscy z niecierpliwością wypatrujemy czasu 

wolnego, dlatego świetliczaki udekorowały hol pracami 

plastycznymi nawiązującymi do nadchodzących wakacji. Możemy 

oglądać wykonaną z rozmachem gazetkę pod tytułem : "Wakacji 

już czas" oraz prace pt. "Wakacje przez moje okulary marzeń".






