


 W Dniu Górnika zaprosiliśmy do 
naszej świetlicy przedstawiciela 
tego zawodu z kopalni siarki w 
Osieku. Dzieci dowiedziały się 
ciekawych informacji o tym 
trudnym zawodzie. Wykonały 
prace plastyczne malowane 
węglem i wysłuchały 
opowiadania „Rozgniewany 
węgielek”.



























 W międzynarodowy Dniu Chruścika na  gazetce w holu 
świetlicowym pt. "Poznajcie chruścika",  umieściliśmy 
ciekawostki, informacje przyrodnicze, na temat tego 
owada. Dzieci zrobiły larwę z domkiem. Obchody 
święta były  okazją do przedstawienie w świetlicy 
prezentacji multimedialnej z projektu edukacyjnego 
Owadzi świat pt. "Zawody związane ze światem 
owadów„.









FIOLETOWY DZIEŃ





 W naszej świetlicy realizujemy projekt edukacyjny 
Świetliczaki na  tropie… kolorów świata. Dzieci 
wzięły udział w zajęciach edukacyjnych z modułu 
II - Azja na temat tradycji parzenia herbaty na 
tym kontynencie. Dowiedziały się ciekawostek o 
herbacie. Przy nakrytym stole na którym znalazły 
się świąteczny obrus, serwetki, serwis  
herbaciany, degustowały różnego rodzaju 
herbatki – owocowe, zielone, czarne. 
Wykorzystując aplikację genially i wardwall
rozwiązywały ćwiczenia dotyczące herbaty. 
Informacje na temat projektu zostały 
umieszczone na świetlicowym strumieniu.













Realizując ten projekt 
w oddziałach przedszkolnych i 
w klasach I-III chcemy zachęcić 
dzieci i nauczycieli do
rozwijanie kompetencji 

informatycznych, edukacji 
poprzez zabawę, nowoczesne 
formy nauki z wykorzystaniem 
Robota Photona Edu.





 W ramach realizacji programu Zdrowy Rok Szkolny 
- Dzień Śpiocha świetlica wzięła udział w szkolnym 
konkursie „Zaprojektuj poduszkę”. Dzieci  zrobiły 
22 projekty poduszek, które zostały  przekazane 
organizatorowi. Część z nich została nagrodzona 
przez Komisję Konkursową.



 W Dzień Śpiocha stworzyliśmy odpowiedni 
klimat  aranżując świetlicowy korytarz na             
„Spankowo„. Rozłożyliśmy lampki nocne, 
światełka, kocyki, poduszki  i przytulanki. Dzieci 
słuchały kołysanek, oglądały bajki wyświetlane 
rzutnikiem na ekranie. Chętne dzieci wykonały  
łapacze snów. Puszczaliśmy zimne ognie do 
kołysanki pt. "Z popielnika na Wojtusia 
iskiereczka mruga... Na  gazetce  tematycznej 
umieściliśmy ciekawostki o śnie. Na holu 
świetlicowym pojawiły się słówka dotyczące snu 
w języku angielskim - realizacja projektu CLIL. 
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