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*Witamy serdecznie wszystkich w nowym roku 

szkolnym 2021/2022, zapraszamy do aktywnej 

współpracy, życzymy zdrowia i wytrwałości w 

osiąganiu ważnych dla Was celów na ten rok 

edukacji, oraz jak najdłużej nauki i zabawy w 

budynku szkolnym. Dołączamy się do życzeń 

przekazanych dla nas przez Rzecznika Praw 

Dziecka Mikołaja Pawlaka z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego. Zobacz poniższy link. 

https://brpd.gov.pl/2021/09/01/4937/
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https://brpd.gov.pl/2021/09/01/4937/
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Wraz z nami powróciła na świetlicę 

świnka Halinka. Na początku roku 

szkolnego udaliśmy się do pani 

weterynarz aby ją przebadać. Świnka 

została zbadana i odrobaczona. 

Odwiedziliśmy sklep zoologiczny i 

zakupiliśmy dla niej  dużo jedzenia  

między innymi sianko i różne 

smakołyki.



*



*



*

*W tym roku obchodzimy 100 urodziny 

pisarza Stanisława Lema.Z tej okazji w 

świetlicy przygotowaliśmy dla dzieci 

piniatę w kształcie cyfr 100 w środku 

których znajdowały się cukierki.  Dużo 

radości sprawiło świetliczakom  jej 

rozbicie  podczas wspólnej zabawy. 

Dzieci podawały również swoje 

skojarzenia do słowa piniata. 

Przygotowaliśmy gazetkę szkolną gdzie 

mogły zapoznać się z życiorysem 

pisarza i  jego twórczością . 

Zainspirowane książką „Bajki robotów” 

wykonały własne roboty z klocków i  

malowane kredkami.
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*Podczas Dnia głośnego czytania świetliczaki wybrały 

się do biblioteki szkolnej gdzie wspólnie z panią 

bibliotekarką czytaliśmy książki Stanisława Lema. 

Wykonały też gazetkę w holu szkolnym. Na liściach 

umieściliśmy wspólnie słowa: dlaczego warto czytać



*

*W  świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia 

zwiazane z obchodami Dnia Pierwszej Pomocy. 

Brały w nich dzieci z klas pierwszych. 

Przybliżyliśmy dzieciom zasady udzielania 

pierwszej pomocy oraz zachowania 

szczególnego bezpieczeństwa podczas zabaw . 

Przypomnieliśmy sposób powiadamiania służb 

ratunkowych o wypadku wraz z numerami 

alarmowymi. Na koniec dzieci miały możliwość 

przeprowadzenia masażu serca na fantomie 

szkoleniowym.



*

*W dniu 8 września odwiedziła świetlicę grupa 

uczniów wraz z opiekunami ze szkoły podstawowej 

w Osieku. W ramach współpracy i realizacji projektu 

grantowego „Wzmacniamy swój potencjał 

organizacyjny” Stowarzyszenia Osieczanie „Zielone 

Gminy” organizowanego ze środków Unii Europejskiej 

i Stowarzyszenia „Bliżej” w Połańcu opracowano, 

przygotowano i przeprowadzono dla uczniów klasy III 

b warsztaty otwarte pt. „Woda jest darem”. 

Uczniowie wzięli udział w kilku eksperymentach z 

użyciem wody. Skosztowali również wody z limonką i 

pomarańczą.



*



* Ogólnopolski konkurs 

plastyczny „Podróż koleją po 

Europie” został 

rozstrzygnięty.

Jury na posiedzeniu w dniu 

13.09.2021r. wyłoniło 

laureatów Konkursu i 

postanowiło przyznać 

nagrody. Jedna z nich – III 

wyróżnienie w kategorii 

klasy 0 - IV (szkoły 

podstawowe) 

otrzymała Patrycja 

Malińska. Serdecznie 

gratulujemy.



*W czerwcu wychowankowie 

świetlicy szkolnej wzięli udział 

w ogólnopolski konkursie 

fotograficznym, organizowany

m przez Rzecznika Praw 

Dziecka pt. „Zrób zdjęcie 

radości”. My wysłaliśmy 5 prac, 

jedna z nich uznaniem komisji 

konkursowej 

otrzymała wyróżnienie, 

autorką pracy pt. „Karuzela 

radości” jest Róża 

Witoń, opiekunem 

konkursu G.Kamińska.Serdeczni

e gratulujemy.



*

*Dzień Kropki to święto kreatywności i zabawy pozwalające 

uwierzyć w swoje możliwości. Świetliczaki obejrzały 

prezentację multimedialną o dziewczynce  nie wierzącej w 

siebie o imieniu Vashti. Spotkanie było inspirowane  książką 

Petera H.Reynoldsa pt. „Kropka”. Używając kropek wykonały 

prace plastyczne, które zaprezentowano na naszej 

świetlicowej gazetce. Wybraliśmy się również na plac zabaw, 

gdzie dzieci  rysowały kredą swoje skojarzenia z kropką.
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*Miło jest nam poinformować, że w ogólnopolskim konkursie 

plastycznym Podróż koleją po Europie III wyróżnienie w 

kategorii klas I-IV(szkoły podstawowe) otrzymała Patrycja 

Malińska. Serdecznie gratulujemy.



*

*W dniu 28 września obchodziliśmy w świetlicy Dzień 

Jabłka. Spotkanie rozpoczęliśmy zabawą w kręgu gdzie 

dzieci podawały  swoje skojarzenia z jabkiem. Podczas 

zajęć dowiedzieliśmy się o budowie  i witaminach 

zawartym w nich i korzyściach z jedzenia tego owocu. 

Poznaliśmy różne odmiany jabłek. Miłym akcentem była 

wspólna degustacja owoców . Dzieci wykonały również 

prace plastyczne z jabłkiem.



*
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*Podczas zajęć dzieci dowiedziały się ciekawostek na temat 

tego organu. Miejsce umieszczenia w ciele człowieka, co lubi 

serce, a czego nie lubi, i co wpływa na choroby serca. 

Rozwiązały krzyżówkę z hasłem serce. Wysłuchały  piosenki 

„Życie to serce”. Wykonaliśmy  składane serca wewnątrz 

których  były niedokończone zdania: „Chcę ci powiedzieć że… 

Daję ci to serce bo… .



*

*Dwóch uczniów z naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela 

wykonali makietę domu w którym założono system wielokrotnego 

zużycia wody. Wynalazek został zaprezentowany świetliczakom 

podczas zajęć edukacyjnych. Dzieci nagrodziły zajęcia gromkimi 

brawami.
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*W naszej świetlicy obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Wspólnie 

wybraliśmy się do Centrum Kultury i Sztuki na kręgle i zajęcia 

edukacyjne. Chłopcy, którzy zostali w świetlicy brali  udział w 

zajęciach sportowych z użyciem chusty animacyjnej, pachołków i 

piłki. Otrzymali medale z napisem Super Chłopak. Zabawę zakończył 

słodki poczęstunek.
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