
Świetlicowe to i owo… kwiecień 2022r.



1 Kwietnia Prima Aprilis i Dzień bez plecaka



Zabawy na Prima Aprilis 



Wiosna w Szkolnym Owadzim Ekozakątku



Co słychać u świetlicowego zwierzątka?

Nasza świnka Halinka zachorowała i miała operację. Teraz dochodzi do 

siebie i miejmy nadzieję, że wyzdrowieje.



Nowi lokatorzy w świetlicy - gołębia rodzinka na 

naszej antenie telewizyjnej uwiła gniazdo.



Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych

 4 kwietnia - obchodziliśmy Światowy Dzień 

Zwierząt Bezdomnych. Przygotowaliśmy gazetkę   

i prezentację w strumieniu. Oglądaliśmy filmiki 

edukacyjne, słuchaliśmy piosenek o zwierzątkach. 

Na planszy dydaktycznej dzieci porównywały i 

wybierały słowa do psa wesołego i smutnego. Po 

wysłuchaniu  wiersza pt.„Schronisko jest ubogie„ 

- wypowiadały swoje zdanie na temat losu 

bezdomnych zwierząt, chęci  niesienia pomocy 

bezdomnym i skrzywdzonym oraz właściwego 

postępowania ze zwierzętami. Na koniec zajęć  

chętni kolorowali wybrane zwierzątko dowolną 

techniką.



Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych



Natalia, Nikodem  i Julia otrzymali wyróżnienie, dyplomy i 

nagrody w postaci książek i puzzli za udział w konkursie 

plastycznym ”Pani Maria od krasnoludków”. Gratulujemy!!!



Z przyjemnością informujemy, że Julia z klasy IIIe zajęła III 

miejsce w konkursie plastycznym „Na smutki najlepsze są 

Ufoludki”. Gratulujemy!



Konkurs plastyczny „Na początku była miłość –moja 

rodzina”

 Świetlica wzięła udział w  

Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym pt.”Na początku była 

miłość - moja rodzina„ Konkurs był 

okazją do rozmów na temat wartości 

rodziny w  życiu, podkreślenie 

znaczenia rodziców i rodziny w 

kształtowaniu osobowości każdego 

człowieka. Technika prac dowolna. 

Organizatorem jest Polskie 

Stowarzyszenie Obrońców Życia 

Człowieka z siedzibą przy ulicy 

Krowoderskiej w Krakowie. 

Przesłano 5 prac, czekamy na 

wyniki.



Kiermasz wielkanocny

 Przygotowaliśmy koszyczki 

wielkanocne na kiermasz  

charytatywny w naszej 

szkole z którego dochód 

jest przeznaczony na 

pomoc choremu dziecku.



Wielkanoc
 Oglądając filmiki edukacyjne poznaliśmy tradycje i 

zwyczaje wielkanocne w Polsce i w innych krajach. 
Rozwiązywaliśmy gry edukacyjne,  krzyżówki, 
rebusy, zagadki  o tematyce wielkanocnej. Podczas 
zajęć plastycznych malowaliśmy koszyki 
wielkanocne, jajka oraz inne symbole wielkanocne -
różnymi technikami plastycznymi min. techniką 
decoupage.



Wielkanoc



Wielkanoc - malowanie jajek metodą decoupage



Spotkania z pasją 

Julia z klasy IId opowiedziała nam o swojej pasji robienia 

papierowych smoków z ruchomymi oczami.



Światowy Dzień Zdrowia

 Światowy Dzień Zdrowia był obchodzony 
w tym roku pod hasłem ”Nasza Planeta, 
nasze zdrowie„. Rozmawialiśmy o 
problemie zanieczyszczenia planety, 
kryzysie klimatycznym, zdrowotnym i 
nasilających się chorobach oraz 
pandemii. Podczas spotkania z 
pielęgniarką dowiedzieliśmy się 
ciekawych informacji  na temat dbania 
o zdrowie swoje i innych osób, higieny 
osobistej, wyrabiania właściwych 
nawyków żywieniowych, przebywanie 
na świeżym powietrzu. Dzieci wzięły 
udział w ćwiczeniach praktycznych   
dotyczących zdrowia np.: mierzenie 
ciśnienia i temperatury. W świetlicy 
dzieci przygotowały teatrzyk dlaczego 
warto jeść owoce i warzywa.



Światowy Dzień Zdrowia wizyta u szkolnej Pani pielęgniarki



Światowy Dzień Zdrowia wizyta 

u szkolnej Pani pielęgniarki



Dzień Sportu

W Światowy Dzień Sportu wykonaliśmy gazetkę w świetlicy. Rozmawialiśmy na 

temat wpływu sportu na  zdrowie człowieka. Dzieci wzięły udział w rozgrywkach  

sportowych  na hali gimnastycznej. Zwycięzcy otrzymali  medale i słodycze. 

Podczas zajęć  rozwiązywaliśmy zagadki o tematyce sportowej.  Na naszej 

gazetce   umieściliśmy prace przedstawiające  ulubione dyscypliny sportowe.



Podziękowania za udział w kampanii  

„Szkoły mówią  Stop Suszy”

Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za przygotowanie                

lekcji w ramach ogólnopolskiego konkursu „Szkoły mówią 

stop suszy” Osoby, które uczestniczyły w kampanii              

otrzymały symboliczne podziękowanie w postaci notesów, 

długopisów i batonika.



Wycieczka do Groty Solnej



Dzień Ziemi

 22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony 
był pod hasłem „Inwestujemy w naszą planetę – Podczas 
zajęć edukacyjnych rozmawialiśmy  jak ten dzień 
obchodzimy w Polsce, a jak w innych krajach oraz   
jakie są sposoby  dbania o naszą planetę i środowisko. 
Dużo radości sprawiły dzieciom udział w  zabawach 
edukacyjnych np.:  „Poszukiwanie skarbów”, „Bingo w 
naturze”, „Znajdź przyrodę blisko siebie”, „Znajdź 
wśród drzew swego przyjaciela”, ”Postaw ślad wśród 
przyrody”. Wykonaliśmy również prace plastyczne 
przedstawiające szczęśliwą Ziemię. Akcentując ten 
dzień założyliśmy hodowlę fiołków afrykańskich w 
naszej świetlicy. Ciekawe informacje zostały 
umieszczone na gazetce i strumieniu świetlicy.



Dzień Ziemi - gazetka w świetlicy



Dzień Ziemi - sadzenie fiołków afrykańskich



Dzień Pingwina

 W Światowy Dzień 

Pingwina 

przygotowaliśmy 

gazetkę, publikacja w 

strumieniu. Podczas 

zajęć dzieci 

dowiedziały się 

ciekawych informacji  

na temat życia i 

obyczajów pingwinów.  

Wykonaliśmy pracę 

plastyczną - pingwin z 

czarno białych kółek.



Wycieczka do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 

Połańcu

 Z okazji Dnia Ziemi  dzieci wybrały się do PGK w Połańcu 

gdzie podczas rozmowy z pracownikami zapoznały się z  

działalnością tego przedsiębiorstwa oraz z zasadami 

segregowania śmieci.



Konkurs plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie 

i rysunku”.

 Świetliczaki wzięły udział 
w  VI Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym 
„Dzieła Aleksandra Fredry 
w malarstwie i rysunku„. 
Celem konkursu było  
poznanie twórczości Fredry 
i wykonanie pracy 
zainspirowanej dziełem 
pisarza: wierszem, bajką, 
komedią. Technika prac 
dowolna. Przesłaliśmy 5 
prac. Czekamy na wyniki.



Akcja charytatywna „Nie zapominaj pomagać - most do nieba”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

w akcji charytatywnej ”Nie zapominaj 
pomagać - most do nieba„.

 opracowała:

 Renata Szcześniak



Plakat promujący akcję charytatywną                            

„Most do Nieba”

opracowała: Renata Szcześniak


