
Świetlicowe to i owo…. styczeń/luty 2022r.



 W tym roku Mikołaj  ze względu na pandemię nie mógł osobiście przyjść do świetlicy, 
ale zostawił list z instrukcją gdzie ukrył prezenty.  Dzieci wyprawiły się po nie, według 
podpowiedzi zawartej w tym liście. Wiele radości sprawiła świetliczakom wspólna 
zabawa integracyjna nowymi zabawkami.



Zima jest inspiracją do powstawania ciekawych prac plastycznych, 
które są prezentowane na gazetkach świetlicowych. Zajęcia plastyczne są okazją do 
rozwijania kreatywności, relaksu, radości tworzenia.



*Wkroczyliśmy na dobre w kolejną porę kalendarzową  roku ZIMĘ.  
W świetlicy realizujemy projekt edukacyjny „Owadzi świat w 
różnych porach roku.” W zimie trudno nam zaobserwować życie 
owadów, ale nie jest to niemożliwe! Jeśli jesteś uważnym 
obserwatorem, to zauważysz, może nie same owady ale ich ślady. 
Pozornie zimą w tej grupie zwierząt nic się nie dzieje ale to tylko 
pozory. Aby poznać świat owadów zimą przygotowaliśmy gazetkę 
dla świetliczaków w holu szkolnym i publikację w strumieniu.



Świetliczaki  wzięły udział  w konkursie plastycznym pt. ,,Wybieram kolej, bo dbam o 
środowisko" organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z 
przypadającym w 2021 roku Europejskim Rokiem Kolei. Konkurs promuje kolej jako 
ekologiczny środek transportu. Dzieci wykonały 6 prac plastycznych.



*Światowy Dzień Śniegu - wspólnie obejrzeliśmy filmik,    
pt.”Budowa płatka śniegu„. Rozmawialiśmy o znaczeniu 
śniegu w przyrodzie i zabawach na śniegu, a także 
rozwiązaliśmy krzyżówkę o tematyce zimowej. Dużo radości 
sprawiło dzieciom układanie w grupach śnieżynek, bałwanka i 
bitwa na kule wykonane z gazet. Dzieci zrobiły prace 
plastyczne - śnieżynki z białej farby i soli. 







* Szkolny konkurs fotograficzny pt. "Magiczny, świąteczny Połaniec". 
Świetliczaki wykonały 8 prac fotograficznych pt. "Posłaniec 
Mikołaja", "Świąteczne okruchy zimy", "Słodki czas", "Świąteczny 
chochlik", "Gniazdo złotych ptaków", "Renifery", "Świąteczne, 
szkolne okienko", "Mikołajkowe serce".



* Nasza szkoła wzięła udział w akcji informacyjnej: Szkoły mówią 
stop suszy. Akcja ta ma na celu uświadomić, że wybory dzieci i 
dorosłych mogą pomóc przeciwdziałać skutkom suszy, poprawić 
warunki życia, chronić rośliny i zwierzęta na całym świecie. 
Wszyscy możemy przyczynić się do zmniejszenia kryzysu 
wodnego. W strumieniu świetlicy została wykonana prezentacja 
„Stop suszy” oraz filmik, który wziął udział w konkursie w 
ramach akcji ogólnopolskiej. Wspólnie rozwiązaliśmy karty pracy 
o tej tematyce i stworzyliśmy mapę mentalną. Powstała scenka 
teatralna na ten temat pt. ”Pszczółki na łące”. 

*Oto linki do filmiku „Stop suszy” i teatrzyku „Pszczółki na łące”

https://drive.google.com/file/d/1SWzSCuqK1r8IbhcyPfgvykAv2a4GfwxV/view?us
p=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UtHGFTYq7ajqZwGYp6nvANZkkYtICEXE/
view?usp=sharing
 

https://drive.google.com/file/d/1SWzSCuqK1r8IbhcyPfgvykAv2a4GfwxV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SWzSCuqK1r8IbhcyPfgvykAv2a4GfwxV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UtHGFTYq7ajqZwGYp6nvANZkkYtICEXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UtHGFTYq7ajqZwGYp6nvANZkkYtICEXE/view?usp=sharing






*W tym roku nie mogliśmy zaprosić naszych dziadków do świetlicy z 
powodu pandemii, ale przygotowaliśmy filmik z życzeniami  który 
został umieszczony na strumieniu świetlicy. Oto link do filmiku:

https://drive.google.com/file/d/1Zn8JOcE0af9hiwV2inPTGxw_cEaiy
q9G/

view

https://drive.google.com/file/d/1Zn8JOcE0af9hiwV2inPTGxw_cEaiyq9G/view
https://drive.google.com/file/d/1Zn8JOcE0af9hiwV2inPTGxw_cEaiyq9G/view
https://drive.google.com/file/d/1Zn8JOcE0af9hiwV2inPTGxw_cEaiyq9G/view


* Świetliczaki wzięły udział w Konkursie plastyczno-literackim – 
tworzenie  haiku do hasła „Miasta„. Konkurs był organizowany 
przez bibliotekę szkolną w Połańcu. Dzieci wykonały 16 prac. 
Wszystkie prace  zostały wyróżnione, uczniowie otrzymali 
nagrody książkowe. Prace zostały przesłane do ogólnopolskiego  
etapu, czekamy na wyniki. 



*Podczas Dnia Bezpiecznego Internetu w świetlicy, dzieci 
dowiedziały się o wadach i zaletach użytkowania Internetu, 
zasadach bezpiecznego korzystania, oglądając prezentacje 
multimedialną, biorąc udział w rozmowie kierowanej. Ciekawych 
informacji na ten temat  uczniowie mogli dowiedzieć się z naszej 
gazetki tematycznej.





*Van Gogh to jeden z najbardziej znanych malarzy  na świecie. Jego 
życie i twórczość mogły poznać świetliczaki podczas zajęć 
edukacyjnych. Dzieci wykonały również prace plastyczne malując 
jeden z najsławniejszych obrazów Van Gogha „Słoneczniki”, które 
zostały wyeksponowane na nasze świetlicowej wystawie w holu 
szkolnym. Udaliśmy się także na wystawę prac tego malarza, 
wykonana przez starszych kolegów pod kierunkiem pani Grażyny 
Cichoń.





*Dzień Pizzy - dużo radości sprawiła dzieciom kreatywna zabawa 
ciastoliną, podczas której lepiły pizze według własnych pomysłów i  
zaprezentowały je w kramiku zaaranżowanym na pizzerię. 
Świetliczaki wzięły udział w zabawie tematycznej o pracy w 
pizzerii, oraz w zabawach matematycznych z wykorzystaniem 
banknotów i plansz z ułamkami. Dzień zakończyła wspólna 
degustacja pizzy w stołówce szkolnej. 





* Świetliczaki wzięły udział    
w II Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pt.”Zaczarowany 
świat baśni Hansa Christiana 
Andersena„. Celem konkursu 
było zapoznanie  ich z 
twórczością tego pisarza oraz 
rozwój wyobraźni. Wykonano 
5 prac. Czekamy na wyniki 
konkursu.



* Celem zajęć edukacyjnych  na ten temat było uświadomienie 
dzieciom, że numer 112 jest bardzo ważny bo może uratować 
życie.  





*W  Dniu Zakochanych, dzieci wypowiadały 
swoje  opinie o miłości i sposobach jej 
okazywania. Wspólnie obejrzeliśmy filmik o 
świętym Walentym i historii Walentynek. 
Dużo radości sprawiły im gry, zabawy 
integracyjne i słowne z chustą animacyjną, 
oraz rozbicie walentynkowej piniaty. 
Malowały również kartki walentynkowe. 
Święto zakończyła dyskoteka walentynkowa.



WALENTYNKI





*W Światowy Dzień Kota - rozmawialiśmy o znaczeniu tego święta. 
Rozwiązując  krzyżówkę i zagadki, poznając przysłowia. Dzieci 
dowiedziały się ciekawostek o życiu kotów.  Wzięły udział w 
zabawach ruchowych „Kocie zwyczaje” , „Uciekaj myszko do 
dziury...”, wykonały koty z talerzyków papierowych, oglądały 
albumy o kotach, opowiadały o własnych. Ciekawe informacje o 
życiu kotów zostały umieszczone w strumieniu świetlicy.







*Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - dzieci 
rozwiązały łamańce językowe, rebusy, czytały wierszyki dla 
języka gimnastyki, wspólnie układały alfabet, rysowały 
litery oraz obrazki zaczynające się na daną 
głoskę. Odwiedziliśmy bibliotekę szkolną, gdzie podczas 
zajęć  dzieci dowiedziały się jak wyglądały dawne 
elementarze, zapoznały się z wystawką o języku ojczystym, 
uczyły się szukać w słownikach potrzebnych informacji . 
Bawiły się grami językowymi i zapoznawały się z trudnymi 
słowami i łamańcami językowymi.







*Świetliczaki wzięły udział w  Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pt. „Portret rodziny w szarości”. Tematem 
konkursu było przedstawienie portretu rodzinnego, który  
utrwalał sceny z życia rodzinnego, ale posługując się barwami 
czerni, szarości i bieli. Wykonano 10 prac plastycznych.







*Pasowanie na świetliczaka przebiegało w tym roku  pod hasłem 
„Owadzi świat”. Wykonaliśmy dekorację przedstawiającą życie 
owadów na łące. Podczas zabaw integracyjnych i słownych 
dzieci dowiedziały się ciekawych informacji o owadach.   
Pasowanie zakończyło się  ślubowaniem z pszczółką, rozdaniem 
pamiątkowych legitymacji i słodyczy. Ważnym elementem 
wydarzenia było opracowanie wspólnie z pasowanymi dziećmi 
klas pierwszych świetlicowych zasad i zobowiązanie się do ich 
przestrzegania. 







*Tłusty Czwartek - odwiedziliśmy  Szkolną Izbę Regionalną, gdzie 
znajdują się ciekawe eksponaty z dawnych czasów. Poznaliśmy 
tradycje Tłustego Czwartku oglądając prezentację w genially.  
Święto zakończył wspólny poczęstunek pączkami i chrustem w 
stołówce szkolnej. Ciekawe informacje o tradycjach Tłustego 
Czwartku zostały opublikowane w strumieniu  świetlicy.









Dzień Dinozaura -  swoją wiedzę  o dinozaurach 
zaprezentował uczeń z klasy II Antek. Dowiedzieliśmy 
się ciekawych rzeczy m.in. co jadły, jak wyglądały, jak 
się rozmnażały te zwierzęta.  Dzieci  malowały, 
wycinały i kleiły modele dinozaurów oraz 
konstruowały budowle przestrzenne  z klocków 
przedstawiające te wymarłe gady.



*Wybraliśmy się do kina „Impresja” 
w Połańcu na seans filmowy         
pt. „Skarb Mikołajka”







Opracowała 
Renata Szcześniak
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