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WRZESIEŃ
Bezpieczeństwo dziecka
10 września p. Beata zorganizowała zajęcia ph. „Bezpieczeństwo dziecka”.
Założeniem tych zajęć edukacyjnych było uświadomienie dzieciom zagrożeń, które
mogą wystąpić zarówno w szkole, domu, w plenerze, jak i na drodze oraz ograniczyć
liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Dzieci uczyły się jak trzeba
zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc. Poznały
zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt.
„Bezpieczeństwo ponad wszystko – zajęcia tematyczne
We
wrześniu p. Ula zaprosiła nas na cykl zajęć pod hasłem
„Bezpieczeństwo ponad wszystko”. Na zajęciach poruszana była tematyka
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, bezpiecznych zabaw w domu,
w szkole, na podwórku, właściwego zachowania się podczas jazdy rowerem,
znajomości niektórych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.
Przypomnieliśmy sobie również numery alarmowe oraz jak należy zachować
się w kontaktach z osobami obcymi. Na zakończenie stworzyliśmy plakat
zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa.
„Bezpieczna droga do szkoły” – zajęcia edukacyjne
Zajęcia poświęcone były zasadom bezpiecznego poruszania się po ulicy.
Na początku przypomnieliśmy zasadę 5 kroków przy przechodzeniu przez
jezdnię oraz poruszanie się na skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną.
Po wysłuchaniu opowiadania pt. „W drodze do szkoły” dzieci wskazywały
właściwe i nieprawidłowe zachowania na ulicy. Miały okazję wykazać się znajomością znaków
drogowych. Ciekawa była zabawa z tekstem – ilustrowanie ruchem wiersza Wiery Bodalskiej
„Przechodzimy przez ulicę”.
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„Bezpieczni w szkole i na drodze”
– zajęcia edukacyjne
We wrześniu dzieci uczęszczające do świetlicy mogły uczestniczyć
w zajęciach edukacyjnych o bezpieczeństwie. Na początku zajęć
sprawdzaliśmy ile już wiemy na ten temat? i okazało się, że całkiem sporo.
Dzieci prezentowały scenki przechodzenia przez jezdnię, nazywały znaki
drogowe i dzieliły je na grupy. Na zajęciach tych nie zabrakło pouczającego
wierszyka, zagadek, ciekawych historyjek i malowanek, które były podsumowaniem spotkania.
„Bezpiecznie do szkoły” – quiz wiedzy
W W drugim tygodniu września w świetlicy szkolnej odbył się quiz
wiedzy na temat bezpieczeństwa pt.: „Bezpiecznie do szkoły”, który
przygotowała p. Magda. Podczas spotkania uczniowie w
dwuosobowych grupach w piorunującym tempie odpowiadali na
pytania, co świadczyło m. in. o ich dużej wiedzy nt. bezpieczeństwa. Na
zakończenie
każdy
z uczniów dostał drobny upominek.
„Domowe sposoby na różne choroby” – zajęcia edukacyjne
Jesienią obserwujemy zdecydowany wzrost przeziębień u uczniów.
Pani Ewa przeprowadziła zajęcia „Domowe sposoby na wredne choroby”.
Rozmawiała z uczniami nt. „Jak zapobiegać przeziębieniom w okresie
jesiennym?” (ubieranie się „na cebulkę”, właściwe odżywianie, hartowanie) .
Fajlandczycy przedstawiali jakie naturalne sposoby zwalczania przeziębień
stosują ich rodzice (domowa ziołowa apteka). Zapoznali się z różnymi
chorobami przenoszonymi za pomocą brudnych rąk. Pani Ewa i pani Bożena
zademonstrowały schemat prawidłowego sposobu mycia rąk, który kilkakrotnie przećwiczyły razem
z dziećmi.
W

„Kiedy przychodzi jesień” – cykl zajęć przyrodniczych

We wrześniu odbył się cykl zajęć przyrodniczych pt.: „Kiedy
przychodzi jesień?”. Uczniowie własnymi słowami próbowali opisać tę
porę roku, wskazywali na charakterystyczne cechy jesieni. Dowiedzieli się
dlaczego jesień kalendarzowa rozpoczyna się 23 września, a dni stają się
coraz krótsze.
Korzystając z atlasu grzybów dzieci uczyły się rozpoznawać pospolite grzyby jadalne i trujące. Na
podsumowanie zajęć wykonano rysunki związane z jesienią – najbardziej kolorową porą roku.
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„Zgadnij co to” – mistrzostwa w odgadywaniu jesiennych zagadek
26 września 2019 r. pani Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału w zajęciach
o jesieni. Na rozgrzewkę Fajlandczycy zapoznali się z kilkoma wybranymi
wiadomościami na temat omawianej pory roku. Następnie dzieci odgadywały zagadki
wyświetlane w przygotowanej przez panią Agnieszkę prezentacji. Na ekranie pojawiały się kolejno
niepełne obrazki zwierząt, warzyw, owoców, a zadaniem Fajlandczyków było odgadnięcie, co znajduje
się na obrazku.
„Bezpieczne grzybobranie” - konkurs
W październiku pani Ala przeprowadziła konkurs pt. „Bezpieczne grzybobranie”.
Celem konkursu było rozwijanie wiedzy na temat bezpiecznego zbierania grzybów
oraz wzbudzenie zainteresowania bogactwem przyrody.
Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania:
1.

Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy
jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów).

2.

Zbierać grzyby w przewiewne koszyki, nie w reklamówki.

3.

Grzyby należy wykręcać, nie wycinać.

4.

Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków
jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu.
„O zagrożeniach wywołanych siłami natury”
We wrześniu pani Ewa rozmawiała z uczniami na temat gwałtownych
zjawisk wywołanych siłami natury, takich jak: gwałtowne burze i ulewy,
porywiste wiatry. Uczniowie dowiedzieli się jak należy zadbać o swoje
bezpieczeństwo w sytuacji ww. zagrożeń.

„Przybyła Pani Jesień” – cykl zajęć plastycznych
W miesiącu wrześniu odbył się cykl zajęć plastycznych
pt. „Przybyła Pani Jesień". Podczas zajęć wykorzystano różne techniki
i narzędzia. Wykonano między innymi obrazy przedstawiające
jesienne drzewa przy użyciu farby nakładanej patyczkami do uszu,
co przypominało malarstwo impresjonistyczne. Stworzono również
kolorowe jesienne liście i zwierzęta.
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PAŹDZIERNIK
„Odpoczywanie na dywanie, muzyki słuchanie i wspólne granie"
W pierwszym tygodniu października pani Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału
w zajęciach muzycznych. Fajlandczycy klasyfikowali instrumenty muzyczne
przedstawione na poszczególnych ilustracjach. Poznali również, z jakich elementów
składa się gitara akustyczna. Grali także na instrumentach perkusyjnych i słuchali
utworów muzyki klasycznej: „Duet kotów"; „Jaskółki na wsi". Uczestniczyli w zajęciach muzycznych
z wykorzystaniem metody Betii Straus..
Uroczyste powitanie nowych Fajlandczyków
W dniach 8, 9 i 10 października 2019 r. naszej świetlicy
„Fajlandia” odbyły się spotkania z uczniami klas I w celu uroczystego
przyjęcia ich do świetlicowego grona.
„Nowi Fajlandczycy” podejmowali różne zadania przygotowane
przez wychowawczynie. Były to m.in. zagadki związane ze szkołą
i świetlicą, pytania typu „prawda – fałsz”, zabawa pt. „Coś tu nie gra”.
Po złożeniu uroczystego zobowiązania dotyczącego pobytu w Fajlandii, dzieci otrzymały
przygotowane dla nich zakładki do książki ze świetlicowymi zasadami.
Liczymy, że wszyscy nowi uczniowi będą koleżeńskimi i pomocnymi w potrzebie, a także
pamiętającymi o świetlicowych zasadach Fajlandczykami. Będą czuć się dobrze w naszej świetlicy,
wspólnie się o nią troszczyć i szanować wzajemnie.
„Bezpieczny maluch” - zajęcia cykliczne z zakresu profilaktyki zdrowia,
I pomocy i bezpieczeństwa
We wrześniu i w październiku 2019 r. pani Bożena i pani Ewa przeprowadziły
cykl zajęć i szereg działań związanych z tematyką bezpieczeństwa. Uczestniczyli
w nich uczniowie z klas 1-4. Przypomnieliśmy regulaminy bezpiecznego zachowania
się w szkole, w świetlicy, na szkolnych korytarzach, boiskach, placu zabaw.
Przygotowaliśmy uczniów do próbnej ewakuacji pilnie trenując tę umiejętność.
Przeprowadziliśmy zajęcia ph.: „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, „Wzywanie służb ratowniczych do
wypadku, składanie meldunku i utrwalanie numerów alarmowych”. Zajęcia podobały się dzieciom.
„Jak dbam o zdrowie” – zajęcia edukacyjno-plastyczne
O zasadach zdrowego odżywiania dzieci miały okazję porozmawiać
z panią Basią. W trakcie zajęć Fajlandczycy wypowiadali się na temat jak dbać
o zdrowie, odpowiadali na zadawane przez nauczyciela pytania. W grupach
wykonali pracę plastyczną – wagonik z warzywami i owocami. W ten sposób
powstał pociąg pełen zdrowych warzyw i owoców.
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„Plastyczne ABC”
Jesień była tematem prac plastycznych w październiku. Jej kolory
zainspirowały wielu uczniów do działań plastycznych. W ten sposób
powstała wystawa prac pod wspólnym hasłem „Drzewa” wykonana
różnymi technikami. Prace można było podziwiać na wystawie
w świetlicy szkolnej. Oprócz tego zrobiono makietę z drzewami
z szarego papieru i wycinanek, jej wykonanie sprawiło dużo
przyjemności dzieciom, zwłaszcza , że została uzupełniona wylepionymi z plasteliny zwierzątkami.
Kolejna praca pt. „Jesienne drzewo” na styropianie pięknie ozdobiła naszą świetlicę. Zajęcia
prowadziły pani Bożena i pani Ewa.
„Zdrowie ważna sprawa!” – zasady zdrowego odżywiania, konkurs
W październiku w świetlicy szkolnej odbył się konkurs pt.: „Zdrowie ważna
sprawa! - zasady zdrowego odżywiania”, który zorganizowała p. Magda. Każda
z grup dostała do rozwiązania krzyżówkę. Podsumowaniem konkursu była
dyskusja na temat podstawowych zasad zdrowego żywienia. Na zakończenie każdy
z uczniów dostał drobny upominek.
„Ruch to zdrowie dla ciała i ducha” – turniej sportowy
Dnia 16.10.2019 r. odbył się miniturniej sportowy promujący zdrowy
tryb życia poprzez aktywność fizyczną. W turnieju udział wzięło 20
wychowanków świetlicy, podzielonych na dwie 10 osobowe drużyny.
Turniej polegał na wykonaniu różnych ćwiczeń fizycznych w jak najkrótszym
czasie. Chociaż walka była wyrównana to jednym punktem wygrała drużyna, w skład której wchodzili
następujący uczniowie: Xawier S., Jagoda P., Staś T., Adam P., Zuzanna I., Nikola R., Zuzanna Ł., Wojciech Ż.,
Gabriel B., Jędrzej Sz. Zwycięscy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i gratulacjami.
„Rośliny wokół nas” – zajęcia przyrodnicze
W październiku odbyły się zajęcia pt.: „Rośliny wokół nas”. Podczas
spacerów dzieci zbierały liście z drzew rosnących wokół szkoły.
Na podstawie tych liści, korzystając z atlasów, uczyły się rozpoznawać
najczęściej spotykane w najbliższej okolicy gatunki drzew.
„Moje ulubione zwierzątko” – konkurs plastyczny
22 października w naszej świetlicy odbył się konkurs plastyczny pt. „Moje ulubione
zwierzątko”. Dzieci z dużą chęcią i zapałem wzięły udział w zajęciach. Prace wyszły
imponująco, na koniec zrobiliśmy wystawę wszystkich prac, które zawisły w świetlicy.
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone małym upominkiem. Dzieci są kreatywne z natury,
dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.
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„Zwierzęta też czują” – zajęcia edukacyjne
23 października p. Beata przeprowadziła zajęcia ph. „Zwierzęta też czują”,
kształtujące poczucie odpowiedzialności za posiadane zwierzęta. Dzieci
uświadomiły sobie, co znaczy być dobrym opiekunem zwierząt oraz potrafiły
nazwać „grzechy” człowieka popełniane wobec zwierząt. Celem tych zajęć było
uwrażliwienie uczniów na krzywdę zwierząt. Na koniec dzieci odgadywały zagadki oraz
rozwiązywały krzyżówkę „Kochajmy zwierzęta te duże i te małe”.
„Jestem odpowiedzialnym opiekunem zwierząt” – zajęcia edukacyjne
Zwierzęta są nieodłącznym towarzyszem człowieka, dlatego p. 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
nad zwierzętami oraz zachowań zwierząt w różnych sytuacjach. Wykonali wspólnie grę „Memory”,
przedstawiającą różne rasy psów, a następnie pomalowały wybranego zwierzaka. Wspólne zdjęcie
na zakończenie było miłym podsumowaniem.
„ABC dobrego wychowania” – zajęcia edukacyjne
29 października w Fajlandii zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjna ph. „ABC
dobrego wychowania - kultura i szacunek tworzą dobry wizerunek”. Uczniowie
chętnie wzięli udział w zajęciach, wykazali się wiedzą o zasadach dobrego
wychowania. Dzieci dowiedziały się również jak używać „magicznych
słów”: proszę, przepraszam, dziękuję. Na koniec przeczytaliśmy sobie
opowiadanie o dobrych manierach czyli Savoir-vivre dla dzieci, dzięki któremu
Fajlandczycy uświadomili sobie, że ich zachowanie świadczy o nich. Poznały również
zasady dobrego zachowania.

* Elementy graficzne umieszczone w gazetce zostały zaczerpnięte z Internetu.

Opracowała: Urszula Barczyszyn
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