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* Świetliczaki z Połanieckiej Szkółki 

Święto Tabliczki Mnożenia po raz 

kolejny obchodzili, swoje główki 

ćwiczyli. 1 października gazetkę i 

wystawkę z rymowankami stworzyli i 

dobrze przy tym się bawili. 

PUSomania nam pomogła przy 

wynikach mnożenia nie zawiodła. 

Raperska piosenka o tabliczce 

mnożenia zaśpiewana, wyskakana. 

Sposoby różne na nią poznaliśmy i 

utrwalaliśmy, trochę z humorem i na 

poważnie każdy odgadnie, a jeśli nie, 

to nic nie dzieje się, podpowiedzi 

słuchamy, w karteczkach szukamy. 

Układanka memory i inne 

matematyczne gry nam towarzyszyły i 

do ćwiczenia zachęciły. Dzieci, które 

w świetlicy tego dnia nie były, w 

strumieniu platformy classroom 

uczestniczyły, bawiąc się 

interaktywnie szkoliły umysł 

intensywnie.
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*Nasza świetlica wzięła udział w konkursie 

plastycznym inspirowanym twórczością 

Stanisława Lema w ramach projektu ,,Rok 

Lema w CDT"- Temat pracy: ,,Zobrazuj 

dowolny cytat z twórczości Stanisława 

Lema". Dzieci wykonały 6 prac.
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https://www.canva.com/design/DAEsCHQd96s/r7xlfBC-

jmomAgFeo4Xu1g/watch?utm_content=DAEsCHQd96s&utm_campaign=designshare

&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
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*16 października w Dniu papieskim świetliczaki 

zapoznały się z życiorysem Ojca Świętego oglądając 

prezentację Święty Jan Paweł II - wielki Polak. Na 

naszej gazetce umieściliśmy motta Jana Pawła II. 

Chętni mogli sprawdzić swoje wiadomości biorąc 

udział w   grze edukacyjnej o Janie Pawle II.



Dzień Papieski
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*W ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju                    

w naszej świetlicy odbyło się  spotkanie z policjantem 

dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z ruchu pieszego, 

rowerowego i środków transportu publicznego. Dzieci 

chętnie zadawały pytania dotyczące bezpiecznego 

poruszania się na rowerze, elektrycznej hulajnodze czy 

deskorolce. Spotkanie zostało uwiecznione wspólnym 

zdjęciem.
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Podczas Światowego Dnia Poczty i Znaczka 

Pocztowego  dzieci wzięły udział w wycieczce na 

pocztę i  warsztatach o znaczku pocztowym. 

Poznały pojęcia związane z pocztą  takie jak 

filatelista, klaser .Wspólnie  oglądaliśmy 

przygotowane klasery ze zbiorów prywatnych,

i projektowaliśmy  własne znaczki.



* Dzień Poczty i znaczka pocztowego
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*Świetliczaki   wybrały się do 

Biblioteki Publicznej w Połańcu 

na inscenizację opowiadania 

Lucyny Krzemienieckiej          

pt.,,O Jasiu Kapeluszniku" oraz 

na spotkanie z książką               

i przybliżenie pracy 

bibliotekarza. Podczas naszego 

Kapeluszowego spotkania, dzieci 

zaprezentowały się                   

w kapeluszach w alei gwiazd,  

oraz  wzięły udział w zabawach 

integracyjnych                          

z wykorzystaniem zbioru 

kapeluszów.



* Wizyta w Bibliotece publicznej
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20 października obchodziliśmy Dzień Krajobrazu pod 

hasłem Otwarte krajobrazy. Dzieci obejrzały 

prezentację multimedialną o rodzajach krajobrazów 

występujących w Polsce. Korzystając z aplikacji 

genially  dopasowały elementy krajobrazu do 

rysunków. Na naszej gazetce umieściliśmy informację 

o tym jakie są elementy krajobrazu . Wspólnie 

wysłuchaliśmy piosenki o krajobrazach Polski od 

morza do gór.
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*Wiemy, że każdy z nas ma 

jakąś SUPERMOC, z którą się 

rodzi. Zagadka polega na tym, 

żeby ją odkryć, a wyzwanie

na tym, żeby z niej w 100% 

skorzystać. Na świetlicy 

podczas zajęć każdy mógł 

wypisać swoje mocne strony i 

które zostały powieszone na 

dekoracyjnym 

drzewie. Świadomość swoich 

mocnych stron sprawi, że nie 

będziemy zamartwiać się 

porażkami, i chętniej 

będziemy podejmować nowe 

wyzwania.
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* Nasza świetlica wzięła udział w  konkursie plastycznym pt. 

,,Chronimy ginące gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem„ 

zorganizowanym przez Biedronkę. Technika wykonania prac była 

mieszana. Dzieci zrobiły makietę przestrzenną  przedstawiającą 

gatunki zwierząt  chronione w naszym województwie i napisały  

opowiadanie pt. ,,Żyj z przyrodą w zgodzie".



*



Ogólnopolski konkurs 

plastyczny pod hasłem: 

,,Jesień w oczach 

dziecka„ miał na celu 

zwrócenie uwagi na 

piękno i szeroką gamę 

barw jesiennego 

krajobrazu. 

Przygotowaliśmy           

1 pracę, zgodnie z 

regulaminem konkursu i 

czekamy na wyniki.


