
Europejski Dzień Języków Obcych w świetlicy 

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji w świetlicy 

odbyła się uroczystość, której celem było zachęcenie uczniów do uczenia się języków obcych. 

Dzieci wysłuchały piosenki w wersji wielojęzycznej i zgadywały, w jakim języku śpiewany 

był dany fragment. Poznały ciekawostki, dotyczące języków używanych w Europie i na 

świecie. Zaprezentowały kolegom słowa, jakie znają w innych językach (pochwaliły się m.in. 

znajomością słówek angielskich, niemieckich, rosyjskich, francuskich i hiszpańskich). 

Uczniowie nauczyli się również liczenia do 5 w pięciu obcych językach oraz wykonali 

tematyczne prace plastyczne (m.in. flagi, minisłowniczki obrazkowe).  

 



 

    



 

 

Konkurs na wierszyk-rymowankę antycovidową 

Aby nieco rozładować napiętą atmosferę związaną z pandemią, zaproponowaliśmy 

dzieciom konkurs na wierszyk antycovidowy, w którym uczestnicy mieli rozprawić się ze 

„złym koronawirusem” w formie wesołej rymowanki. Nadesłane wierszyki, oprócz 

humoru, emanowały troską o bliskich i chęcią powrotu do normalności. 



 

Spotkanie z pielęgniarką szkolną 

Dnia 09.10.2020 r. odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat zasad higieny 

podczas pandemii COVID-19. 

 

 

 

 

Dzień Pluszowego Misia 

W dniu 25.11.2020 r. na całym świecie - również w naszej świetlicy - obchodzone były sto 

osiemnaste urodziny Pluszowego Misia. Z tej okazji  dzieci w formie prezentacji 

multimedialnej zapoznały się z historią powstania popularnej zabawki. Zaśpiewały też 

piosenkę o misiu w języku angielskim i zobrazowały ją ruchem. Uczniowie opowiedzieli 

grupie o własnych ulubionych przytulankach, a następnie wykonali piękne prace plastyczne, 

które ozdobiły salę świetlicy.  

 



 

" 

"JEDNO ZDROWIE MAM, WIĘC O NIE DBAM" - ZAJĘCIA OTWARTE 

W grudniu 2020 roku odbyła się lekcja pokazowa dla wychowawców świetlicy pt. „Jedno zdrowie 

mam, więc o nie dbam.” Celem zajęć było kształtowanie u uczniów zachowań prozdrowotnych, 

zapoznanie z piramidą zdrowia i uświadomienie im wagi prawidłowego odżywiania, zażywania ruchu i 

zachowywania higieny. Dzieci wykazały się znakomitą znajomością tematu i chętnie rozwiązywały 

zagadki, kalambury, gimnastykowały się przy muzyce, a także pochwaliły się znajomością nazw 

zdrowej żywności i sportów w języku angielskim.  



 

 



 

MIKOŁAJKOWE RADOŚCI 



Mikołajki i oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia  – to radosny czas dla wszystkich. Tego dnia 

dzieci poznały legendę o św. Mikołaju, pisały mikołajkowe listy oraz wykonały przepiękne skrzaty. Nie 

zabrakło również wesołych zabaw przy świątecznych piosenkach. 

    

 

    

       



       

 

 

,,Choinka moich marzeń"- konkurs plastyczny 

W świetlicy odbył się szkolny konkurs  pt.: ,,Choinka moich marzeń" dla dzieci z klas 0- III. 



      

     

 

Gra planszowa „Piramida Zdrowia”  

W czasie wolnym uczniowie spędzają czas przy wspólnej grze edukacyjnej  ,,Piramida Zdrowia" w 

ramach realizacji zadań Narodowej Strategii Onkologicznej. Polega ona na poszerzaniu wiedzy z 

zakresu edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży.  Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zabawie, 

utrwalają zdrowe nawyki  żywieniowe i poznają korzyści płynące z aktywności fizycznej. 



 

 

 

 



Walentynki – I love you! 

Z okazji tegorocznych walentynek świetliczaki wysłuchały historii święta i jego patrona w języku 

angielskim i polskim. Przypomniały sobie, jak ważne jest wzajemne okazywanie sobie sympatii i 

ciepłych uczuć. Pochwaliły się znajomością symboliki związanej z Dniem Zakochanych w obu językach. 

Wykonały też i ozdobiły przepiękne laurki dla swoich bliskich.  

 

                  

 

OGÓLNOPOLSKA WYMIANA POCZTÓWKOWA PT. ,,POZNAJ NASZ KRAJ" 



W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy  ogólnopolską wymianę pocztówkową pt. ,,Poznaj nasz kraj" 

pomiędzy szkołami i przedszkolami. Jest  to doskonały sposób na zainteresowanie dzieci geografią i 

kulturą innych regionów. Placówki chętne do współpracy przesyłają do siebie głównie pocztówki z 

zabytkami miast i okolic. Uczniowie ze zniecierpliwieniem czekają na każdą nową widokówkę z 

pozdrowieniami.  

 

     

      

 

 


