


ZASADY ŚWIETLICOWE

Miesiąc wrzesień upłynął nam na dzieleniu
się wakacyjnymi wspomnieniami oraz
wzajemnym poznawaniu i integrowaniu
się grupy świetlicowej. Zapoznaliśmy się
z regulaminem świetlicy oraz poznaliśmy
zasady jej funkcjonowania.



SMACZNIE I ZDROWO
28 września 2022r. braliśmy udział w zajęciach innowacyjnych ”Smacznie i zdrowo”, na których
dowiedzieliśmy się, jak ważną rolę pełnią owoce i witaminy w nich zawarte. Wytworem naszej pracy
były domowe przetwory. Na przykładzie jabłka przekonaliśmy się, że przy odrobinie chęci można
stworzyć pyszny kompot, który nie zawiera żadnych konserwantów.









BARWY JESIENI

NASZE PRACE O TEMATYCE JESIENNEJ



DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH
21 października 2022 r. odbył się Dzień Gier Planszowych. Wszyscy z wielką ochotą graliśmy nie tylko
w różnego rodzaju gry planszowe, ale także bierki, szachy czy warcaby. Rozgrywki odbywały się
w zabawowej i twórczej atmosferze oraz były świetną rozrywką i elementem integrującym nasz zespół
świetlicowy. W tym przyjemnym i radosnym dniu każdy z nas przekonał się, że istnieje dobra zabawa bez
gier komputerowych, a gry planszowe są dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu.









PRZERWA NA CZYTANIE
W październiku 2022r. nasza szkoła po raz kolejny brała udział w III Międzynarodowej edycji VII
Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie. W związku z tym stworzyliśmy kącik
czytelniczy, z którego chętnie korzystaliśmy. Kształtowaliśmy pozytywne nawyki czytelnicze oraz
rozwijaliśmy nasze zainteresowania.













DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Przed zbliżającym się Dniem 
Wszystkich Świętych 
wspominaliśmy swoich 
bliskich,  którzy odeszli.  
Wykonaliśmy również prace 
plastyczne, które 
przyozdobiły naszą gazetkę.



WIZYTA FIZJOTERAPEUTY
3 listopada 2022r. gościliśmy Panią Katarzynę
Zielińską. Mieliśmy okazję posłuchać na czym
dokładnie polega praca fizjoterapeuty. Poprzez
różne ćwiczenia i zabawy dowiedzieliśmy się, jak
dbać o prawidłową postawę ciała oraz jak ważny
jest ruch dla naszego zdrowia. Wszyscy chętnie
i aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach, co
świadczyło o dużym zainteresowaniu nowo
poznanym zawodem. Serdecznie dziękujemy
Pani Katarzynie za ciekawe spotkanie, wiele
cennych wskazówek oraz poświęcony nam czas.











ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada uczciliśmy poprzez różnorodne formy zajęć.
Zapoznaliśmy się z podstawowymi symbolami narodowymi – flagą, godłem, hymnem – oraz z
historią obchodów wydarzenia. Wspólnie przygotowaliśmy gazetkę, czytaliśmy wiersze oraz
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.



MUFFINKI DYNIOWE
16 listopada 2022r. wzięliśmy udział
w warsztatach kulinarnych, które
odbyły się w ramach innowacji.
Poznaliśmy właściwości zdrowotne
dyni, wydrążyliśmy i wysuszyliśmy
pestki oraz wykonaliśmy pyszne
muffinki dyniowe.

Następnie wykonaliśmy prace
plastyczne malując dynie metodą
rosnącej farby.













DYNIE MALOWANE METODĄ
„ROSNĄCEJ FARBY”



DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Dzień 25 listopada ustanowiony został na całym świecie Dniem Plusowego Misia. W związku
z tym zapoznaliśmy się z historią powstania maskotki, wysłuchaliśmy bajki o pluszowym misiu,
przypomnieliśmy sobie najbardziej znane na całym świecie, a także w Polsce misie – postacie
z bajek. Na koniec wykonaliśmy prace plastyczne kolorując obrazki z misiami.







GRUDZIEŃ
W ŚWIETLICY

Grudniowy czas spędzony w świetlicy wprowadził nas
w świąteczny nastrój. Najpierw czekaliśmy na przybycie
ulubionego Świętego - Mikołaja, a następnie na magiczne
Święta Bożego Narodzenia. Odliczając dni do tych
szczególnych chwil, rozmawialiśmy na temat zwyczajów,
tradycji i symboli świątecznych oraz śpiewaliśmy kolędy.
Świątecznym zajęciom towarzyszyło tworzenie
prac plastycznych wykonanych różnymi technikami
i materiałami. Na dekoracjach bardzo szybko pojawiły się
choinki, Mikołaj, aniołki, łańcuchy, gwiazdy oraz świąteczne
ozdoby.











ŚWIĄTECZNE ZAJĘCIA              
Z MAKRAMY



CHIPSY JABŁKOWE
I znowu jabłka na talerzu..... Tym razem w postaci zdrowych i smacznych chipsów jabłkowych.
Tak właśnie wyglądały zajęcia z innowacji pedagogicznej "Smacznie i zdrowo”, które odbyły się
w dniu 13 grudnia 2022r. Dzień ten minął nam w „smakowitej i przepysznej” atmosferze.
Dostarczył nie tylko miłych wrażeń i doświadczeń, ale przede wszystkim konkretnej wiedzy
i mnóstwo witamin.







ZABAWY Z GUMĄ
SENSORYCZNĄ



ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ





NASZE CODZIENNE ZABAWY…










