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* 10 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Jeża. Jest to czas, gdy większość tych zwierząt 

smacznie śpi w przytulnym gniazdku z liści i gałęzi. 

Jeże nikomu nie szkodzą, a są wręcz bardzo 

pożyteczne. Pomagają w walce z uciążliwymi 

ślimakami i owadami. Podczas oglądania filmików 

edukacyjnych i zadań multimedialnych  dzieci 

dowiedziały się wiele ciekawostek  na temat życia i 

zachowania jeży. Chętni malowali prace plastyczne z 

jeżami i wykonali jeże z papieru, które zostały 

zaprezentowane na naszej gazetce. Na zakończenie 

zajęć zaśpiewaliśmy wspólnie piosenki o jeżu. 

Wykonaliśmy również wystawkę o zwyczajach jeży i 

różnych ciekawych informacji dotyczących ich życia, 

wykorzystując książkę i pluszaki z projektu „Gang 

Swojaków”- zwierzęta zagrożone.
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* W naszej świetlicy obchodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Postaci z Bajek. Wykonaliśmy gazetkę o znanych 

postaciach bajkowych. Dzieci obejrzały prezentację 

multimedialną – „Witajcie w naszej bajce”. Przy 

dźwiękach muzyki wychowankowie bawiły się w 

strojach postacie baśniowych. Używając różnych 

rekwizytów losowanych z koszyka odgadywaliśmy tytuł 

bajki z której pochodzi przedmiot. Odwiedziny w 

bibliotece szkolnej i zadawanie zagadek Paniom 

sprawiło nam wiele radości, odszukiwanie książek na 

regałach, pozwoliło poznać lepiej zasoby biblioteczne 

naszej szkoły. 
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Podczas Święta 
Niepodległości 
obejrzeliśmy prezentację 
multimedialną o 
symbolach narodowych. 
Słuchaliśmy hymnu 
polskiego i innych pieśni 
patriotycznych.  Dzieci 
wykonały kotyliony.  
Świetliczaki opiekują się 
również zasadzonymi  z 
okazji tego święta 
klonami 
niepodległościowymi.
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*16 listopada  obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 

Tolerancji. Podczas  rozmowy kierowanej  dzieci 

wypowiadały się co to znaczy być tolerancyjnym, 

co miało  im uświadomić, że każdy z nas jest inny, 

ale każdy wartościowy i bardzo ważny.  Wspólnie 

kolorowaliśmy farbami ilustracje o tolerancji i 

wykonaliśmy gazetkę.
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25 listopada obchodziliśmy w 

świetlicy Dzień Pluszowego Misia. 

Obejrzeliśmy prezentację 

multimedialną pt. ”Jak nazywa się 

ten miś?”. Wspólnie czytaliśmy bajki 

o misiach. Dzieci wykonały prace 

plastyczne na ten temat. Podczas 

wizyty w bibliotece Panie z 

biblioteki przygotowały piękne 

przedstawienie w papierowym 

teatrze japońskim o historii 

pluszowego misia. Dzieci, które 

przyniosły swoje pluszaki miały 

okazję na forum grupy opowiedzieć 

historię przybycia misia do ich 

domu.  
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* „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj 

emocje”  to kampania społeczna 

Ministerstwa Zdrowia, która ma na celu 

zwrócenie uwagi na emocje i ich wpływ 

na nasze życie. Promuje ona zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży otwartość w 

mówieniu o emocjach, oferuje doraźną 

pomoc psychologiczną dla młodzieży, ich 

rodziców i opiekunów. Dodatkowo 

promuje także nową infolinię 800 12 12 

12. Numer działa przez całą dobę, siedem 

dni w tygodniu, a połączenie z nim jest 

bezpłatne. Włączyliśmy się w akcję, 

przygotowaliśmy gazetkę, publikacje w 

strumieniu świetlicy, uświadomiliśmy 

dzieciom i rodzicom gdzie można szukać 

pomocy w naszej szkole, podając dane do 

kontaktu z psychologiem, pedagogiem.
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*21 Listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości i 

Pozdrowień. Wykonaliśmy gazetka świetlicy i 

prace plastyczne - dłonie, emotikonki, oraz 

hasła na przemarsz. Dzieci brały udział w  

zabawie integracyjnej o życzliwości z 

wykorzystaniem żółtego materiału i chusteczek 

animacyjnych. Wykonaliśmy hasła o życzliwości 

na przemarsz ulicami miasta w kolorowym 

orszaku życzliwości. Podczas przemarszu 

pozdrawialiśmy przechodniów, rodziców, 

seniorów w ŚDSie, przedszkolaków, wspólnie 

skandując hasła o życzliwości.
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* W Dniu Zdrowego Śniadania 

wykonaliśmy gazetkę o zdrowym 

jedzeniu, odbyła się pogadanka, 

wyświetlona prezentacja 

multimedialna na  ten temat. 

Korzystając z aplikacji wordwall i 

znajdujących się tam grach i 

zabawach dydaktycznych, dzieci 

poszerzyły swoją wiedzę na temat 

zasad zdrowego odżywiania się.  

Wychowankowie wykonali prace 

plastyczne - kolorowe, papierowe 

talerze ze zdrowymi produktami. 

Niestety z powodu rygorów 

pandemicznych nie mogliśmy 

przygotować rzeczywistego 

śniadania.
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* Dzieci ze świetlicy namalowały prace plastyczne, aby tym samym 

wyrazić tak swoje podziękowanie żołnierzom, policji, Straży 

Granicznej i wszystkim którzy bronią naszej  Ojczyzny. Akcja 

„Dzieci rysują dla obrońców naszych granic” została zorganizowana 

przez siostry Dominikanki z Piotrkowa Trybunalskiego. Prace zostały 

przedstawione w formie wystawy na holu głównym naszej szkoły.
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Miło jest nam 

poinformować, że 

uczennica z klasy IId 

otrzymała wyróżnienie 

w konkursie 

plastycznym 

pt.„Jesień w oczach 

dziecka” Serdecznie 

gratulujemy.


