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 Z okazji święta szkoły świetlica wzięła udział w 

szkolnym konkursie plastycznym ”Tadeusz 

Kościuszko – patron naszej szkoły” i odwiedziliśmy  

szkolną Izbę Patrona Szkoły. Ciekawe informacje o 

życiu Tadeusza Kościuszki znalazły się również na 

naszej świetlicowej gazetce.



 Rysunki zostały wykonane metodą collage (28 

prac).Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i 

drobne upominki. Prace zaprezentowano w 

głównym holu szkoły.







Świetliczaki wybrały się do Centrum Kultury i 

Sztuki na wystawę malarską Tadeusza Blicharza 

pt. „Cztery pory roku” gdzie miały okazję 

zobaczyć prace artysty w oleju, akrylu i 

pasteli. W Biblioteki Publicznej obejrzały 

również  wystawę prac plastycznych Stefanii 

Wójcik „Mowa Kwiatów”.



 Kolejnym etapem realizacji projektu 

edukacyjnego o owadach jest przygotowanie w 

świetlicy na drewnianych drzewkach nazw 

owadów pożytecznych i szkodliwych dla drzew 

oraz gazetki „Owadzi świat wiosną”, gdzie 

znalazły się min. takie informacje jak: dlaczego 

owady są owadami i kiedy budzą się ze snu. 

zimowego.



W naszej świetlicy odbyły się rozgrywki warcabowe, 
podczas których wyłoniliśmy zwycięzców. Miło jest nam 
poinformować, że nagrody otrzymali:

W kategorii klas I-III  

1. Maksymilian Konwicki 

2. Mikołaj Wieczorek 

3. Nadia Toporowska. 

W kategorii klas III-V

1. Patrycja Malińska

2. Mateusz Przytuła 

3. Aleksandra Mikus

Zwycięzcy otrzymali  nagrody – szachy i dyplomy za udział w 
rozgrywkach, które zostały wręczone przez Dyrektora 
Szkoły.







 Z tej  okazji w holu głównym szkoły 
przygotowaliśmy stoisko - pięknie 
udekorowane zrobionymi przez nas 
niezapominajkami. Pod opieką nauczycieli 
wolontariusze sprzedawali słodkości i 
przeprowadzili loterię fantową, w której 
każde dziecko mogło zakupić wybraną 
zabawkę. Zebraliśmy pokaźną kwotę, którą 
przeznaczyliśmy na wsparcie hospicjum 
prowadzonego przez siostrę Michalinę Rak z 
Litwy. Wszystkim, którzy przyłączyli się do 
zbiórki i wzięli udział w organizacji tego 
przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.











https://drive.google.com/file/d/18q6taEX6j2cHmx7P_Q5WDAveKJnVKOlh/view?usp=sharing


W Dniu Unii Europejskiej 

przygotowaliśmy gazetkę w świetlicy 

przedstawiającą historię powstania 

Unii Europejskiej i jej najważniejsze 

instytucje. Dzieci poszerzyły swoje 

wiadomości o krajach europejskich 

grając w gry dydaktyczne 

np.„Poznaj Europę”, „Z Europkiem

przez Europę”, „Wsiąść do 

pociągu”. Dzieci poszerzyły swoje 

wiadomości o mapie Europy 

zaznaczając na mapie konturowej 

nazwy państw europejskich, stolic.







Dzieci należące do świetlicy szkolnej 

,,Pszczółki’’ w roku szkolnym 2021 –

2022 wzięły udział w 

Międzynarodowym Projekcie 

Edukacyjnym “Z kulturą mi do 

twarzy”. 

Zrealizowaliśmy zadanie z MODUŁU 

III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ: ,, 

Siła bajek’’ – czytanie literatury 

uwrażliwiającej dzieci, rozbudzającej 

empatię, poruszającej problemy 

dotyczące ich wieku.



Podczas zajęć nasi milusińscy wysłuchali bajki 

terapeutycznej, „Łatki żyrafy Klementynki”. 

Powieść uczy, jak spojrzeć na siebie w inny niż 

dotychczas sposób - z szacunkiem, poczuciem 

własnej wartości i miłością, wskazuje sposób jak 

nabywać pewność siebie poprzez wykorzystanie 

swoich mocnych stron, budowanie zdrowej 

samooceny i realizowania własnych marzeń. 

Każdy zrobił swój własny medal w czym jest 

najlepszy. Medale zawisły na zrobionym przez 

nas drzewie - afrykańskim baobabie’’









 W dniu 31 maja 
obchodzimy Dzień 
Bociana Białego Dzień 
ten został ustanowiony 
przez Towarzystwo 
Przyjaciół Przyrody. 
Przygotowaliśmy gazetkę  
na której umieściliśmy 
informacje jak długo 
żyją, co jedzą i gdzie 
zimują bociany. Chętni 
wykonali bociany z 
papierowych talerzyków 
i papieru.

Opracowała: Renata Szcześniak


