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 Podczas Światowego Dnia Zwierząt 
wykonaliśmy girlandę i gazetkę 
tematyczną. Pod gazetką 
umieściliśmy wystawę książek i 
albumów o zwierzętach, która była 
inspiracją do ciekawych rozmów 
przyrodniczych. Dzieci malowały 
własne  domowe zwierzątka i 
rozwiązywały  zagadki. W świetlicy 
odwiedził nas królik Hopek, 
spotkanie z nim było okazją do 
poszerzenia wiedzy o królikach. 
Miło też było przytulić się i 
pogłaskać tak sympatyczne 
zwierzątko. Świetliczaki wymyślały 
scenki w teatrzyku kukiełkowym do 
wierszy o zwierzętach. 





 Na Wystawie Pająków
w CKiSz w Połańcu dzieci 
miały okazję obejrzeć               
w terrariach 35 gatunków 
pająków i skorpionów             
z dalekich kontynentów. 
Poznały zawód arachnologa 
oraz ciekawostki ze świata 
pająków dotyczących ich 
trybu życia. Dużą atrakcją dla 
dzieci była możliwość 
trzymania łagodnego 
ptasznika na dłoni. 











 Z okazji Dnia 
Edukacji 
Narodowej 
przygotowaliśmy 
gazetkę. 
Wszystkim 
nauczycielom 
złożyliśmy  
serdeczne 
życzenia.



 W tym roku XXII Dzień Papieski, obchodziliśmy  pod hasłem  „Blask 

prawdy„. Podczas zajęć dzieci poznały życie Wielkiego Rodaka, 
Świętego Jana Pawła II rozwiązując-quiz,  grając w gry planszowe    
i oglądając filmik. Pod gazetką na ten temat umieściliśmy literaturę 
dla dzieci o naszym wielkim papieżu.







 Z inicjatywy świetlicy nasza 
szkoła wzięła udział  w  
ogólnopolskiej akcji Lidl-
zbierania Talenciaków
organizowanym pod hasłem 
„Szkoły Pełne Talentów”. 
Przygotowaliśmy  komunikaty w 
szkole i na stronach www 
promujących akcję oraz filmik 
na konkurs. Szczęście się do 
nas uśmiechnęło wygraliśmy      
w loterii zestaw robotów o 
wartości 20 tys. złotych. 
Czekamy z niecierpliwością na 
wręczenie nagrody, które 
odbędzie się wkrótce.



 W Dniu Kundelka na naszej gazetce pojawiły się informacje        
o różnych rasach psów.  Dzieci wykonały pieski z płyt CD.             
Z ciekawością obejrzały   prezentację w genially na ten temat i 
chętnie opowiadały o przygodach ze swoimi pupilami.





Rozwijamy talenty matematyczne



 Świetlica wzięła udział w  ogólnoszkolnych obchodach Dnia Aktywnego. 
Przygotowaliśmy dekorację-sportowe plansze z hasłami, które 
rozmieściliśmy na terenie całej szkoły. Włączyliśmy się do wydarzeń  
sportowych w szkole np. bicie rekordu śmiechu, skoki przez płotki z 
piłkami. W świetlicy odbyły się konkursy skoków przez skakankę co miało  
uświadomić dzieciom  znaczenie sportu dla zdrowia człowieka.







 W tym roku Dzień Krajobrazu był obchodzony pod hasłem „Krajobraz 
doświadczam w pełni”.   Przygotowaliśmy  gazetkę na temat 
krajobrazu. Dzieci malowały  farbami indywidualnie i grupowo różne 
krajobrazy. Wykonaliśmy  makietę przedstawiającą jesienny krajobraz. 











 W ramach obchodów Dni Kultury Połanieckiej  
zorganizowaliśmy wyjście z dziećmi do CKiSz
w Połańcu na interaktywny spektakl muzyczny               
pt. „Zielony Kopciuszek" w wykonaniu Teatru Kultureska
z Krakowa.



 Na wystawie Świętokrzyski Festiwal Folkowych Inspiracji  dzieci 
podziwiały rękodzieło artystyczne np. obrazy, aniołki, koszyczki 

i inne przedmioty ręcznie robione.









 W naszej szkole zapoczątkowano nową tradycję Bal 
Wszystkich Świętych. Dzieci ze świetlicy dołączyły się do 
wydarzenia przebrały się za postacie świętych i 

wspólnie bawiły się w holu  głównym szkoły.






