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Czy to praca, czy zabawa – bezpieczeństwo ważna sprawa!
We wrześniu pani Magda przeprowadziła zajęcia edukacyjne
sprawdzające wiedzę uczniów na temat bezpieczeństwa.
Uczniowie dostali do rozwiązania quiz składający się
z 14 pytań. Celem zajęć było przekazanie dzieciom wiedzy na
temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony
w sytuacjach zagrożenia. Na koniec zajęć dzieci wykonały
kreatywne rysunki związane z tematem zajęć – „Czy to praca,
czy zabawa – bezpieczeństwo ważna sprawa!”

Spotkanie ze sztuką czyli świetlicowe bazgrolaki” – zajęcia plastyczne
18 września 2019 r. pani Agnieszka zaprosiła Fajlandczyków do udziału w zajęciach, których
celem
było
zachęcenie
do
podejmowania
działań
plastycznych.
Motywem
spotkania była kasza. Fajlandczycy mieli możliwość pisania i wykonania obrazków na
podkładzie z kaszy, co wywołało wiele uśmiechu i podziwu dla wykonanych prac.
W drugiej części zajęć dzieci dorysowywały brakujące elementy obrazka, na którym
znajdował się miś lub kolorowały obrazek z sową z motywem koła.

„Portret Pani Jesieni”- wystawa prac
W pierwszym tygodniu jesieni dzieci wraz z panią Paulą zaprosiły Panią Jesień do
wspólnych zabaw tanecznych i rozmowy na temat zmian, jakie zachodzą w
przyrodzie wraz z jej nadejściem. Aby upamiętnić ten dzień wykonały portrety
Pani Jesieni, a z pięknych, kolorowych liści stworzyły dla niej niesamowite stroje,
które cieszyły oko oglądających wystawę prac w świetlicy.
"Ciekawy świat zwierząt" - balonowe zwierzaki
Dnia 02.10.2020 r. na zajęciach z panią Paulą uczniowie poznali
ciekawostki o zwierzętach, mało znane gatunki, a także
przypomnieli sobie zasady opieki nad zwierzętami. W nagrodę, za
aktywny udział w zajęciach, każdy miał okazję stworzyć swojego
zwierzaka z długich i kolorowych balonów. W towarzystwie
śmiechu, piosenek o zwierzętach i fruwających balonów powstały
węże, koty i psy.

„Dzień mycia rąk czyli mydło wszystko umyje” – zajęcia edukacyjne
W pierwszym tygodniu października pani Agnieszka zaprosiła dzieci do
udziału w zajęciach w związku ze zbliżającym się Dniem mycia rąk.
Fajlandczycy wysłuchali piosenki pt. Mydło wszystko umyje" i rozmawiali
o potrzebie częstego i dokładnego mycia rąk. Następnie zapoznali
się z instrukcją mycia rąk i zobaczyli, w jaki sposób należy myć ręce. Każdy z
uczestników zajęć wziął udział w treningu mycia rąk. Fajlandczycy wysłuchali także "Piosenki
o myciu rąk" i wykonali pracę plastyczną - kolorowy alfabet "pomagający przy myciu rąk".

Zdrowo żyć i aktywnym być
6 października pani Beata zaproponowała nam zajęcia
pt. „Zdrowo żyć i aktywnym być” to zajęcia edukacyjne dotyczące
promocji zdrowia. Pani pokazała nam czynniki warunkujące
zdrowy rozwój człowieka. Na koniec
dzieci wykonały prace
plastyczną pt. „Talerz pełen zdrowia”. Była to praca wykonana
metodą wydzieranki.

„ Bezpieczeństwo ważna sprawa” - zajęcia edukacyjne
Dzieci uczęszczające do świetlicy zostały zaproszone przez
panią Lucynę na zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie. Na
początku zajęć sprawdzaliśmy ile już wiemy na ten temat?
I okazało się, że całkiem sporo. Przypomnieliśmy jeszcze raz
zasady bezpiecznego zachowania oraz znaki drogowe, które
spotykamy w drodze do szkoły i domu. Na zajęciach tych nie zabrakło pouczającego
wierszyka i zagadek. Na zakończenie dzieci wykonały znaki drogowe na kreatywnych
drucikach.

„Jestem odpowiedzialnym opiekunem
zwierząt” – zajęcia edukacyjne
Zwierzęta są nieodłącznym towarzyszem
człowieka, dlatego pani Lucyna zaprosiła
dzieci na zajęcia poświęcone zwierzętom.
Na początku zajęć dzieci zaprezentowały
swoją wiedzę na temat opieki nad swoim
pupilem, dzieląc się w ten sposób wiedzą z innymi. W dalszej części miały okazję
usłyszeć ważne informacje na temat opieki na zwierzętami oraz zachowań zwierząt w
różnych sytuacjach. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną przedstawiającą
swoje zwierzątko.
"Pożar w kuchni" z serii " Przygody Ognika" – cykl zajęć w ramach programu „Dobre
rady damy, bo o bezpieczeństwo dbamy” i „Bezpieczny Maluch”
We wrześniu w ramach tygodnia „Dobre rady damy, bo o bezpieczeństwo dbamy” oraz
realizacji programu „ Bezpieczny Maluch” pani Ewa przeprowadziła z uczniami rozmowę
o najczęstszych przyczynach wywołujących pożary. Fajlandczycy
wysłuchali opowiadania "Pożar w kuchni" z serii " Przygody Ognika".
Na jego podstawie omówione zostały zasadami bezpiecznej ewakuacji
w przypadku zagrożenia pożarem. Uczniowie zapoznali się z drogami
ewakuacyjnymi w szkole oraz ich oznakowaniem. Przećwiczyli udział w
próbnej ewakuacji. Utrwalili ważne numery telefonów alarmowych oraz
odgrywali scenki wzywania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub
policji z uwzględnieniem podstawowych elementów składania
meldunku. Zapoznali się również z zasadami udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej w przypadku poparzeń.

Konkurs Pięknego Czytania
29 września podczas Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania
w naszej szkole odbył się Konkurs Pięknego Czytania dla klas 2 i 3.
Jury w składzie: pani Justyna Zakrzewska-Woźniak,
pani Edyta Koselnik-Winowicz oraz pan Dyrektor
Adam Szymczak słuchając i oceniając występy
uczniów, brało pod uwagę: bezbłędność czytania,
płynność, wyrazistość oraz interpretację czytanego tekstu. I miejsce
zajęła Hania klasy 2b. Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo
dziękujemy za udział w konkursie. Konkurs zorganizowały panie Alicja
Katrycz i Beata Grodowska.

„Gdy dorosnę zostanę......” - zajęcia plastyczne
Na zajęciach przeprowadzonych przez panią Lucynę dzieci miały okazję porozmawiać
o swoich zainteresowaniach oraz różnych zawodach i opowiedzieć, kim chciałyby
zostać gdy dorosną? Propozycje swoich ulubionych zawodów dzieci przedstawiły
poprzez rysunek, a następnie mogły wypowiedzieć się, dlaczego wybrały
taki zawód? Spotkanie pozwoliło dzieciom na szersze poznanie wielu zawodów.
"Jesień wspaniałości niesie"
Wykonanie pracy plastycznej "Portret Pani Jesieni".
Uczniowie wykonali portrety jesieni według własnej
wyobraźni wykorzystując przygotowanie wcześniej
kolorowe liście. Zajęcia prowadziła pani Paula
Dębowska.
„Bezpieczny Maluch” – program z zakresu
bezpieczeństwa i promocji zdrowia Zagrożenia w szkole. Regulaminy szkolne.
Zagrożenia na terenie szkoły i regulaminy w niej
obowiązujące były tematem zajęć przeprowadzonych z
wieloma grupami uczniów w świetlicy szkolnej". Na spotkaniach omówiono
regulaminy : szkoły, świetlicy stołówki, boisk szkolnych oraz zasad bezpiecznego pobytu
i zabawy w SP 1. Przeprowadzono spacer po szkole, boiskach celem zapoznania z różnymi
niebezpiecznymi
sytuacjami,
wyszukania
znaków
informacyjnych
regulujących
bezpieczne zachowania dzieci na jej terenie oraz tych, które dotyczą kierunków, sposobów
ewakuacji z budynku szkoły. Uczniowie obejrzeli - film edukacyjny pt.”Ewakuacja”.
Przeprowadzono
też
próbną
ewakuację,
był
to
trening
umiejętności.
Podsumowaniem wszystkich działań z tego zakresu było wykonanie plakatu. Miał
on ostrzegać innych przed różnymi zagrożeniami. Zajęcia prowadziła pani Bożena.

„Apetyt na zdrowie”
W październiku w ramach tygodnia „ Apetyt na zdrowie” pani
Ewa zorganizowała uczniom zajęcia pt.: „ Jedzenie ma
znaczenie” . Słuchowisko " Witaminowe przygody" było
punktem wyjścia do rozmowy na temat zasad prawidłowego
odżywiania się i korzyściach dla organizmu jakie przynosi spożywanie dużej ilości warzyw
i owoców. Uczniowie wykonali różnymi technikami (wydzieranka, wyklejanka kulkami bibuły,
kredki pastelowe, farby) prace plastyczne przedstawiające owoce i warzywa. Tak powstała
wystawa pod tytułem: „ Gdzie mieszkają witaminy?”

„Kto pamięta o zwierzętach?”
W październiku obchodzimy „Światowy Dzień Zwierząt” z tej
okazji pani Beata zorganizowała zajęcia edukacyjne dotyczące
kształtowania
odpowiedzialnego
zachowania
względem
zwierząt. Rozmawialiśmy o tym jak możemy pomóc zwierzętom
i jak ważna jest rola zwierząt w życiu człowieka. Poznaliśmy cechy
dobrego opiekuna. Czytaliśmy wiersze i bajki o zwierzętach a także
ciekawostki na temat psów i kotów. Uczyliśmy się jak łatwo narysować wybrane zwierzęta.
Oglądaliśmy ciekawe prezentacje multimedialne dotyczące zwierząt chronionych w Polsce.:)
„Bezpieczny Maluch” – program z zakresu bezpieczeństwa i promocji zdrowiaRośliny trujące.
W ramach spotkań z tego zakresu uczniowie zapoznali się z różnymi roślinami trującymi.
W naszych lasach, parkach, ogrodach można je bardzo często spotkać. Są to: wilcza jagoda,
psianka słodkogórz, ostrokrzew, konwalia, dzikie migdały, cis pospolity i inne. Uczniowie
obejrzeli filmy, które prezentowały te rośliny. Szczególnie dużo czasu poświęciliśmy
na poznawanie grzybów jadalnych i trujących. Cały materiał z tego zakresu jest też
udostępniony na platformie classroom – świetlica pt. „Uwaga trucizna”. Materiały
dla uczniów przygotowała p. Bożena.

„Kto odżywia się zdrowo, ten żyje kolorowo! – zajęcia prozdrowotne.
W październiku pani Magda zaprosiła dzieci do udziału
w zajęciach prozdrowotnych pt.: „Kto odżywia się
zdrowo, ten żyje kolorowo!”. Na zajęciach zostały
omówione m.in. najważniejsze zasady zdrowego
odżywiania się – piramida zdrowego żywienia i stylu
życia, wysłuchanie piosenki pt.: „Piosenka o niezdrowym
jedzeniu” Mała Orkiestra Dni Naszych oraz
rozwiązanie karty pracy. Na koniec zajęć dzieci
wykonały pracę plastyczną - „ Mój ulubiony owoc to...” .

Apteczka I pomocy emocjonalnej dla klas 2
W październiku rozpoczęliśmy cykl zajęć pod hasłem
„ Apteczka I pomocy emocjonalnej” w klasach 2. Jest to
realizacja programu z
zakresu promocji zdrowia

opracowany przez
panią
Sylwię Wierzchowską
i panią Elżbietę
Serwińską
nauczycieli współpracujących z Centrum Pozytywnej Edukacji. Celem głównym jest rozwijanie
u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem
i trudnością także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary
w siebie. Na pierwszych spotkaniach uczniowie dowiedzieli się do czego służą apteczki :
I pomocy przedmedycznej oraz nasza - I pomocy emocjonalnej. Wypowiadały się
na różne ważne dla nich tematy. Wypracowały zasady jakie będą obowiązywały na naszych
spotkaniach, wykonały swoje pudelka i pięknie je przyozdobiły. Zrobimy z nich
skrzynkę skarbów. Po każdych zajęciach uczeń wkładać do niej będzie rysunki
i drobne przedmioty wykonane w czasie spotkań. Zajęcia w SP 1 prowadzą p. Bożena i p.
Ewa.

KONKURS „JESIENNE ZWIERZĘTA”
5 osób z naszej świetlicy pod kierunkiem pani Beaty
wzięły udział w konkursie
szkolnym pod tytułem
„Jesienne zwierzęta”. Była to Martyna z 2a, Julia z 1b,
Zuzia z 3d, Agata z 2a oraz Basia z 2a. Wszystkie
prace wyszły pięknie i zdobiły galerie w naszej
szkole.
„Na tropie zawodów- poznajemy zawody i miejsca pracy”
Panie Beata i Bożena zaprosiły nas do wzięcia udziału w cyklu zajęć pt. „Na tropie
zawodów- poznajemy zawody i miejsca pracy”. W trakcie tych zajęć gromadziliśmy
informacje i wzbogacaliśmy wiedzę o pracy zawodowej oraz o przedstawicielach
różnorodnych zawodów szczególnie tymi z najbliższego otoczenia oraz zawodami
naszych rodziców i najbliższej rodziny. To były super zajęcia z pogadankami oraz
filmami edukacyjnymi.
„Wartościowe sprawy”
W ramach promocji zdrowia dzieci pod kierunkiem pań
Ewy, Beaty oraz Bożeny wykonały prace na konkurs pt.”
Uczeń mały czy duży wie co zdrowiu służy”.
Dzieci
wykonały prace różnymi technikami. Mamy nadzieję, że
nasze wspólne działania uświadomią dzieciom, że każdy
człowiek jest odpowiedzialny za swoje zdrowie,
a dokonując właściwych wyborów, wybierają zdrowie.
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