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Dzień Dziecka

1 czerwca obchodziliśmy w świetlicy Dzień Dziecka. 
Przygotowaliśmy dekorację i rekwizyty. Rozmawialiśmy 
z dziećmi  na temat obchodów tego święta w Polsce i na 
świecie. Dzieci wzięły udział w konkursach, zabawach 

z balonami, quizach, rozwiązywały zagadki i tańczyły 
przy wesołej muzyce. Zwycięzcy konkursów otrzymali 
nagrody - notesiki, strugaczki i na koniec słodki 
poczęstunek. Świetliczaki wykonały kolorowe, 
kreatywne czapeczki z papieru ozdobione według 
własnego pomysłu.  Z okazji Dnia Dziecka dzieci pod 
opieką wychowawców wybrały się na lody.
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Czekamy na lato i odliczamy czas do wakacji



Wyjście do ŚDS

Świetliczaki wspólnie z wychowawcami wybrały się do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu. Wspólnie 
powitaliśmy podopiecznych  prezentując taniec „Nenufary" 
do muzyki filmowej pt. „Noce i dnie”. Spędziliśmy miło czas  
grając w  gry stolikowe, rzucaliśmy do celu i bawiliśmy się  
chustą animacyjną. Na koniec naszego pobytu wręczyliśmy  
zrobiony przez nas prezent - niespodziankę w kształcie 
serca.
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Dzień Bociana

W dniu Bociana Białego 
wykonaliśmy gazetkę, gdzie 
znalazły się   informacje na 
temat zwyczajów i życia 
bociana białego. Obejrzeliśmy 
filmy multimedialne na ten 
temat. Świetliczaki wykonały 
bociany z papierowych 
talerzyków i zaprezentowały je 
na wystawie.



Rozstrzygnięcie konkursu „ Co lubię - sport lubię”

Świetliczaki otrzymały dyplomy za udział w konkursie 
„Co lubię - sport lubię” 



Dzień Przyjaciela

9 czerwca obchodziliśmy Dzień Przyjaciela. Na gazetce 
świetlicowej umieściliśmy sentencje dotyczące przyjaźni. 
Podczas  zajęć rozmawialiśmy o roli przyjaciela w życiu 
człowieka. W holu świetlicowym przymocowaliśmy na 
szybach  kolorowe kwiatki dla przyjaciela z pozytywnymi 
cechami i gazetkę zatytułowaną „Przyjacielowi…” na której 
zawisły kolorowe serduszka z tekstem za co dziękuję 
przyjacielowi.
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Dzień Kąpieli    

4 czerwca to międzynarodowy Dzień Kąpieli. Święto ma 
na celu poszerzyć wiedzę na temat greckiego 
matematyka Archimedesa. Świetliczaki utworzyły   
mapę mentalną na której znalazły się skojarzenia do 
słowa Archimedes. Na patio szkoły biliśmy rekordy w 
puszczaniu baniek mydlanych.



Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego konkursu plastycznego         
„Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

Świetliczaki otrzymały dyplomy za udział w konkursie.



Występ przedszkolaków w świetlicy szkolnej

Podczas odwiedzin przedszkolaków  świetliczaki wspólnie bawiły się biorąc udział w 
zaprezentowanych przez nich różnych układach tanecznych z kołem i szarfami.



Gazetka pt. „Dbamy o kondycję”

Z naszej gazetki dzieci mogły się dowiedzieć jakie sporty  można         
uprawiać latem podczas zbliżających się wakacji. 



Akcja charytatywna - zbiórka nakrętek

Świetlica włączyła się w akcję charytatywną zbierając nakrętki dla 
chorych dzieci Mai i Olka.



Konkurs  plastyczny „Ekologia - to się opłaca”

Konkurs plastyczny „Ekologia - to się opłaca” został 
zorganizowany przez Bank Spółdzielczy w Połańcu.   
Celem jest promowanie postaw ekologicznych.                       
W konkursie wzięło udział 2 dzieci, które pod opieką 
nauczyciela wykonały prace na komputerze o ekologii. 
Zgodnie z zasadami konkursu wszyscy mogli oddać  głos 
lajkując na facebooku.



Konkurs plastyczny 
„Zaprojektuj maskotkę Miasta i Gminy Połaniec”

Nasza świetlica wzięła udział w gminnym konkursie 
plastycznym pt. „Zaprojektuj maskotkę Miasta i Gminy 
Połaniec”. Konkurs ma na celu  promocję Miasta i Gminy 
Połaniec. Technika prac dowolna. Wykonaliśmy kilka  
projektów maskotek dla naszego miasta. Mamy nadzieję, 
że któraś z nich zostanie oficjalnym symbolem naszego 
miasta.



Święto Muzyki
Jak wiadomo muzyka łagodzi obyczaje. Podczas święta muzyki 

opracowaliśmy gazetkę na ten temat w świetlicy. W holu szkolnym 
rozłożyliśmy folię na której dzieci  przy dźwiękach muzyki Vivaldiego 
malowały  kolorowymi farbami  nutki. Na kolorowych kartkach 
świetliczaki umieściły skojarzenia do słowa muzyka. Poznaliśmy 
instrumenty muzyczne takie jak trójkąt , bębenek, tamburyno, 
marakeszy, kołatki.
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Ogólnopolski Konkurs plastyczny
„ Na początku była miłość - moja rodzina”

Świetliczaki otrzymały 5 nagród książkowych i dyplomy za udział w     
konkursie. 



Dyplomy dla   Wzorowego Świetliczaka

Jak co roku wręczyliśmy  
dyplomy  i nagrody 
książkowe za wzorowe 
zachowanie na świetlicy. 

Z przyjemnością 
informujemy, że wzorowymi 
świetliczakami w tym roku 
zostali Patrycja Malińska  z 
klasy V b i Mikołaj Wieczorek 
z klasy II ai. Gratulujemy.



Gazetka „Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji”

Podczas zbliżających  się wakacji nie zapominajmy o zasadach      
bezpieczeństwa



Certyfikaty udziału w projekcie edukacyjnym
„Z kulturą mi do twarzy”



Wakacyjne plany
Oczekując na wakacje dzieci 
projektowały i  wykonały 
papierowe okulary 
słoneczne, klapki japonki, 
stroje kąpielowe.

opracowała: 
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