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GNIOTKI
We wrześniu wykonaliśmy własnoręcznie gniotki, które 

nie tylko ćwiczą rękę, ale również świetnie 
odstresowują, relaksują i wprawiają w dobry nastrój.
Do wykonania ich potrzebowaliśmy tylko mąkę, balon          

i ozdoby. Z tych prostych rzeczy, w świetnej atmosferze 
wyczarowaliśmy super zabawki.





SPRZĄTANIE SWIATA 2021

W ramach tegorocznej akcji „Myślę, więc nie śmiecę”
trwającej od 17 do 19 września braliśmy udział w zajęciach o tematyce ekologicznej, 

podczas których zwróciliśmy szczególną uwagą na konieczność dbania o Ziemię. 
Dodatkowo rozwiązywaliśmy krzyżówki i rebusy, oglądaliśmy filmy edukacyjne   

oraz wykonaliśmy plakaty propagujące ochronę naszej planety.



• CZAS NA DOBRĄ ZABAWĘ !!!

Podczas zajęć świetlicowych 
dużą uwagę poświęciliśmy na 
rozrywkę, a szczególnie gry                           

i zabawy w grupach. Pozwalają  
nam doskonale spędzić czas 
wolny, rozwijają wyobraźnię,                 

a także umiejętności społeczne              
i interpersonalne. Gry planszowe 

i towarzyskie uczą nas dążenia 
do wyznaczonego celu, 

współzawodnictwa, współpracy 
oraz zapewniają dobrą zabawę.













NA  SPORTOWO
W naszej świetlicy spędzaliśmy aktywnie czas 

biorąc udział w zabawach ruchowych 
w sali gimnastycznej.                                      

Jak wiadomo sport to zdrowie, a dla nas to przy 
okazji dużo radości!







Podczas zajęć świetlicowych realizowana była innowacja pedagogiczna 
pt. „W świecie wolnego czasu, czyli o tym co można robić, aby się nie nudzić? Ciekawe 
sposoby na spędzanie pozalekcyjnego czasu.” W ramach tej innowacji uczestniczyliśmy                   

z zajęciach ruchowych indywidualnych i zbiorowych.



Uczciliśmy również DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH biorąc udział w rozgrywkach 
planszowych.





BARWY JESIENI

Złocista jesień zagościła również w naszej świetlicy. Podczas październikowych zajęć 
wykonywaliśmy wiele prac plastycznych, które ozdobiły nasze gazetki.



PRZERWA NA CZYTANIE
Miesiąc październik  przebiegał w naszej szkole pod hasłem "Przerwa na czytanie”.  

Akcja miała na celu rozpowszechnienie idei czytania wśród dzieci i młodzieży.
W świetlicy mogliśmy kształtować pozytywne nawyki czytelnicze poprzez branie udziału w  zajęciach 

promujących i zachęcających do czytania. Stworzyliśmy kącik czytelniczy i staraliśmy się, aby codziennie był 
przez nas odwiedzany, a co najważniejsze by książki znajdujące się w nim były czytane.







Na zajęciach plastycznych wykonaliśmy 
kolorowe zakładki do książek. 







DZIEŃ LISTONOSZA

W dniu 18 października obchodzony jest Dzień Listonosza.  Zgodnie z 
„Kalendarzem Dni Nietypowych” zapoznaliśmy się z wartością tego zawodu. 

Poznaliśmy zasady pisania listów, nauczyliśmy się, jak poprawnie 
zaadresować kopertę. Wzajemnie pisaliśmy list –młodsi do starszych                          

i odwrotnie.





DZIEŃ 
WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

„ŚPIESZMY SIĘ 
KOCHAĆ LUDZI, TAK 
SZYBKO ODCHODZĄ”



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada uczciliśmy wykonując 
tematyczne prace plastyczne, rozwiązując krzyżówki oraz quizy związane z naszym 

krajem, hymnem i godłem.





KARTKI URODZINOWE DLA AMELKI

Z wielkim zaangażowaniem 
i radością włączyliśmy się 

w akcję urodzinową 
dla chorej Amelki                           

z Rzeszowa. 
Mamy nadzieję, że uśmiech 

na twarzy dziewczynki 
z pewnością zagości na 

dłużej.



JESIENNE, 
LISTOPADOWE 

KLIMATY    
W NASZEJ 

ŚWIETLICY…



NASZE  ULUBIONE  ZAJĘCIA

W jesiennym okresie spędzaliśmy aktywnie czas,  grając  w tenisa, 
piłkarzyki oraz pokonując tory przeszkód. Naszym ulubionym 

zajęciem były również gry edukacyjne i układanie puzzli.















Kontynuując innowację pedagogiczną: „W świecie wolnego czasu, czyli o tym co można 
robić, aby się nie nudzić?”, w listopadzie i grudniu  braliśmy udział w kolejnych zajęciach.  Tym 
razem poznaliśmy zagrożenia i korzyści  związane z wykorzystaniem nowoczesnych gadżetów. 
Dowiedzieliśmy się również jakie aplikacje internetowe warto poznać i wykorzystać w pracy.

APLIKACJE INTERNETOWE



NOWOCZESNA 
TECHNOLOGIA TIK             

W PRAKTYCE 
SZKOLNEJ



POCZĄTEK GRUDNIA BYŁ CZASEM 
OCZEKIWANIA NA PRZYJŚCIE ŚWIĘTEGO 

MIKOŁAJA.



WIZYTA W SZKOLNEJ 
BIBLIOTECE

16 grudnia 2021 wybraliśmy się    
z wizytą do naszej szkolnej biblioteki. 
Spotkanie zaczęło się od pogadanki,  
w której Pan Wojtek przedstawił nam 
dlaczego warto czytać książki i jak je 
szanować. Przypomnieliśmy sobie 
zasady korzystania z biblioteki. Każdy 
z nas miał okazję opowiedzieć, jakie 
książki najbardziej go interesują.

Na koniec chętne osoby 
wypożyczyły wybrane pozycje.





PIECZENIE  PIZZY

W miesiącu grudniu postanowiliśmy wcielić się w rolę kucharzy i własnoręcznie  
przygotować pizzę. Wielką frajdę sprawiły nam już same przygotowania: smarowanie 
ciasta sosem pomidorowym, nakładanie ulubionych składników i posypywanie serem. 

Gdy wszystko było gotowe, pizza została upieczona przez panie kucharki. 
Była pyszna…













ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

to nasze ulubione święta-robiliśmy różne ozdoby, śpiewaliśmy kolędy oraz 
poznaliśmy tradycje świąteczne w Polsce. Grudniowy czas spędzony                       

w świetlicy wprowadził nas w świąteczny nastrój.



KONKURS „CO BYŁO DALEJ?”
Wyniki szkolnego konkursu literacko-plastycznego organizowanego przez 

świetlicę i bibliotekę szkolną zostały ogłoszone 23 grudnia 2021.
Konkurs podzielony był na trzy grupy wiekowe. Zadaniem uczniów było 

wykonanie nagrania filmowego, rysunku lub napisanie opowiadania 
twórczego. Wszystkie prace były bardzo interesujące i pięknie wykonane.

Gratulujemy pomysłów i kreatywności. 



DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka był dla nas wyjątkową okazją, aby podziękować za ich bezgraniczną miłość, opiekę, 
dobre słowo i wspólnie spędzony czas.  Z tej okazji wykonaliśmy kolorowo ozdobione laurki.



BAL KARNAWAŁOWY

27 stycznia 2022 odbył się w świetlicy 
bal karnawałowy. 
Z wielką ochotą i radością uczestniczyliśmy     
w  różnych  konkursach i zabawach takich 
jak: gorące krzesełka, taniec na gazecie, czy 
taniec  z balonami. 

Dekoracja sali, różnorodność propozycji              
tańców,  zabaw  i  utworów muzycznych     
sprawiła,  że udało nam  się  stworzyć        
wspaniałą,  karnawałową  atmosferę.  Ten 
dzień dostarczył wszystkim wielu przeżyć           
i miłych wrażeń.













31 stycznia 2022 na zajęciach innowacyjnych, braliśmy udział w zabawach, ćwiczeniach i zajęciach 
plastycznych, dzięki którym uświadomiliśmy sobie, że każdy z nas posiada zalety i mocne strony. 

MOJE MOCNE STRONY





WALENTYNKI
Walentynki to szczególny dzień dla 

wszystkich,  którzy darzą inną osobę 
szczególnym uczuciem. 

W naszej świetlicy przez cały tydzień 
można było poczuć walentynkową 

atmosferę. W tych dniach poznaliśmy 
historię tego święta, rozmawialiśmy              
o znaczeniu przyjaźni,  koleżeństwa                 
w życiu oraz sposobach okazywania  

sobie sympatii i szacunku. 

Wspólnie przygotowaliśmy dekorację 
oraz wykonaliśmy walentynki dla osób, 

które są nam szczególnie bliskie.



ZDROWE PRZEKĄSKI

W marcu odbyły się w naszej świetlicy kolejne

zajęcia kulinarne.
Zapoznaliśmy się z alternatywą dla niezdrowych
przekąsek. Z ogólnie dostępnych składników
wykonaliśmy słodycze w zdrowej wersji.
Były to: ciasteczka marchewkowe bez pieczenia,
kuleczki rafaello z kaszy jaglanej oraz domowa
nutella. Ku zaskoczeniu wielu osób, słodycze
okazały się być nie tylko zdrowe, ale również
bardzo smaczne. Niektórzy nawet stwierdzili,
że wykonają samodzielnie przekąski w domu.















Gry planszowe, zabawy konstrukcyjne i układanie puzzli to zajęcia, dzięki którym mogliśmy    
doskonale spędzić czas wolny.



SOLIDARNI Z UKRAINĄ

W związku z wojną w Ukrainie, w miesiącu marcu

wykonaliśmy drobne gesty solidarności z obywatelami

Ukrainy walczącymi o wolność i uciekającymi przed

agresją.

Przygotowaliśmy gazetkę tematyczną, rozmawialiśmy

o sposobach pomocy naszym sąsiadom w tym

trudnym czasie oraz o swoich uczuciach i emocjach.



NASZE WIOSENNE PRACE PLASTYCZNE





W kwietniu włączyliśmy się w akcję „Pola nadziei” poprzez  wspólne przygotowanie pisanek                    
oraz żonkili na kiermasz świąteczny.



WIELKANOCNE INSPIRACJE





NASZE ŚWIĘTA MAJOWE

Maj to szczególny miesiąc dla naszej Ojczyzny. Tematyka tych świąt była okazją do
pogadanek i rozmów o symbolach narodowych, patriotyzmie i ich znaczeniu
w naszym życiu. Podczas zajęć plastycznych malowaliśmy symbole narodowe,
wycinaliśmy z papieru kolorowego flagi Polski. Prace wykorzystaliśmy do
wykonania okolicznościowej gazetki o tematyce patriotycznej.



Origami to jedna z naszych ulubionych technik plastycznych. 
31 maja wspólnie z Panią Agnieszką Miąsik wykonaliśmy kolorowe tulipany oraz pudełka,  
które udekorowaliśmy według własnych pomysłów.





SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

15 czerwca braliśmy  udział w zajęciach bibliotecznych  pod hasłem "Spotkanie  z  książką". Celem zajęć 
było  podsumowanie wiedzy o książce, przypomnienie zasad  korzystania  z  biblioteki  oraz utrwalenie  
nawyku  kontaktu z  książką.   Spotkanie było okazją do wspólnego czytania i wypożyczenia  wybranych 
pozycji książkowych.









W ostatnim tygodniu roku szkolnego tematem naszych rozmów były „Bezpieczne wakacje”.
Omówiliśmy zasady bezpiecznego wypoczynku, jak należy zachowywać się w górach, nad
wodą, w lesie czy w czasie podróży. Życzyliśmy sobie nawzajem słonecznych i radosnych
wakacji oraz bezpiecznego powrotu do szkoły we wrześniu


