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Dzień Kobiet  

8 marca obchodzą swoje święto wszystkie kobiety – nawet te najmłodsze. Tego dnia chłopcy 

uczęszczający do świetlicy byli wyjątkowo szarmanccy zarówno dla pań, jak i swoich koleżanek. Dzieci 

pamiętały też o swoich mamach, babciach, ciociach i nauczycielkach – doceniły je, wkładając wiele 

serca w piękne kartki okolicznościowe, przygotowane dla bliskich kobiet z tej okazji. 

 

 

 

 

 

Zajęcia czytelnicze 

W świetlicy szkolnej wiele mówi się o znaczeniu czytania książek dla rozwoju młodych umysłów. 

Wychowankowie chętnie oddają się lekturze we własnym zakresie, a także uczestniczą w zajęciach 

wspólnego czytania z wychowawcą.  

 

 

 

 



Zajęcia taneczno-ruchowe 

Radość i energia rozpierają naszych wychowanków, dlatego chętnie dają oni upust tym emocjom w 

formie tańca. Podążają za instruktorami lub opracowują autorskie układy taneczne, świetnie się przy 

tym bawiąc. 

 

 

 

Konkurs plastyczno-literacki pt. „Zaproszenie dla Wiosny” 

Zmęczone długą zimą dzieci ochoczo podjęły wyzwanie zaproszenia wiosny w nasze strony, biorąc 

udział w konkursie plastyczno-literackim. Tak wspaniałym rysunkom i miłym zachętom wiosna nie 

mogła się oprzeć i wkrótce zawitała u nas na dobre.  

  

 

 



Wielkanoc 

W oczekiwaniu na nadejście Świąt Wielkanocnych, świetliczaki wykonały różnorodne prace 

plastyczne i techniczne z użyciem ciekawych technik, m. in.: wyklejały kurczaczki z gąbki, wycinały i 

ozdabiały wielkanocne króliki oraz malowały pisanki w formie płaskiej. 

  

 

 

 

Walczymy z koronawirusem 

Świetliczaki dobrze wiedzą, co należy robić, a czego się wystrzegać, aby uchronić siebie i innych przed 

zakażeniem koronawirusem. Niektórzy zaprojektowali nawet własne, wzorzyste i barwne maseczki. 

Kto wie, być może niedługo pojawią się w sprzedaży? 😉 

     

 

 

 

 

 



Świetlicowe mini-turnieje szachowe 

Oprócz beztroskich zabaw z rówieśnikami, świetliczaki chętnie oddają się również wyrafinowanym 

rozrywkom, takim jak gra w szachy. W świetlicy regularnie odbywają się rozgrywki szachowe, którym 

towarzyszą emocje nie mniejsze niż podczas meczu piłki nożnej. 

 

   

 

 

Patriotyczny konkurs plastyczno-graficzny pt. „Oto nasz kraj” 

Wykorzystując podniosły nastrój, towarzyszący nadchodzącym świętom majowym, wraz z p. Sylwią 

Konińską zachęciłyśmy uczniów klas I-III do udziału w konkursie pt. „Oto nasz kraj”. Zadanie polegało 

na przygotowaniu plakatu promującego Polskę w formie tradycyjnej lub z wykorzystaniem technik 

komputerowych. Napłynęło wiele pięknych prac, których autorzy zostali nagrodzeni dyplomami. 

          



Konkurs fotograficzny pt. „Moja pasja w czasie pandemii” 

Uczniom klas IV-VIII zaproponowaliśmy konkurs, w którym mogli podzielić się z rówieśnikami swoimi, 

często niebanalnymi, pomysłami na wykorzystanie wolnego czasu i zaprezentować hobby, które 

umila im chwile spędzone z dala od kolegów z klasy. Zwycięskie prace zostały zamieszczone na 

szkolnym profilu Facebook.  

 

 

 

 

Akcja charytatywna - zbieranie nakrętek na rzecz dzieci z siedleckiego hospicjum. 

Świetliczaki z wielkim zaangażowaniem przyłączyły się do akcji charytatywnej, prowadzonej przez 

Szkolne Koło Wolontariatu, i uzbierały imponującą ilość plastikowych nakrętek na rzecz chorych 

rówieśników. 

  

Brawo, kochani! 


