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,,Gdy zabłyśnie zielonym okiem, to iść możesz pewnym krokiem” 

 W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego pani 

Magda zaprosiła Fajlandczyków do rozwiązywania quizów 

związanych z bezpieczną drogą do szkoły i ze szkoły pt. „Gdy 

zabłyśnie zielonym okiem, to iść możesz pewnym krokiem”.  

 Quizy przygotowane przez panią Magdę nie sprawiły 

dzieciom większych trudności. Zwycięzcą została Jola Zdebiak. 

Wszyscy uczestnicy quizu otrzymali nagrody. 

 

 

,,Gry i zabawy ruchowe utrwalające zasady ruchu drogowego” 

             Na początku roku szkolnego dzieci ze świetlicy wraz z           

panią Basią przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Bawiły się w „mini miasteczku ruchu drogowego”.  

Utrwaliły znajomość podstawowych znaków drogowych, segregowały 

znaki na ostrzegawcze, znaki zakazu, nakazu oraz informacyjne. 

Przypomniały  sobie jak poruszamy się na drodze, kiedy możemy 

przechodzić przez pasy. 

 

 

„Jestem uczestnikiem ruchu drogowego” 
 

 We wrześniu pani Marta zorganizowała zajęcia pt. „Jestem 

uczestnikiem ruchu drogowego”. Na zajęciach dowiedzieliśmy się 

o czym musimy pamiętać poruszając się po drogach. Przede 

wszystkim musimy zachować szczególne bezpieczeństwo 

przechodząc przez „pasy”, nie wbiegać gwałtownie na jezdnię         

i zawsze czekać na zielone światło w sygnalizacji świetlnej.          

Za aktywny udział w zajęciach pani Marta rozdała słodkie upominki. 
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,,Integracja grupy” 

 

 

 We wrześniu pani Adrianna zaprosiła dzieci na spotkanie 

integrujące grupę świetlicową. Dzieci poznawały się poprzez wspólne 

gry. Wszyscy chętnie brali udział w zabawach min. „kalambury”, 

„pomidor”, „sałatka owocowa”. Uczniowie młodszych klas świetnie 

się bawili. Nikomu nie zabrakło uśmiechu na twarzy. 

 

,,Spotkanie z przyrodą” 

 Na początku września pani Lucyna zaprosiła dzieci 

na zajęcia przyrodnicze poświęcone ptakom. Na wstępie 

zajęć dzieci zaprezentowały swoją wiedzę w tym temacie   

i dzieliły się wiadomościami z innymi. W dalszej części 

zajęć miały okazję  usłyszeć ciekawostki na ten temat 

przygotowane przez nauczyciela, obejrzeć kolorowe 

zdjęcia ptaków, a następnie pomalować wybranego ptaka zgodnie z jego ubarwieniem. 

Wszystkie dzieci z ptaszkami i uśmiechem stanęły do zdjęcia. 

 

,,Chodzi o to, czy wiesz co to jest? ” - cz. I 

 W miesiącu wrześniu pani Magda zaprosiła dzieci do 

udziału w zajęciach pt. „Chodzi o to, czy wiesz co to jest?”. 

Celem zajęć było wyzwolenie u dzieci samodzielnego myślenia w 

rozwiązywaniu różnych łamigłówek. Niektóre z zadań były 

bardzo podchwytliwe, ale dzieciom udało się rozwiązać je prawidłowo. Brawo i gratulacje dla 

wszystkich dzieci, które podjęły te wyzwania. 

 

,,Opowieści o przyrodzie - cykl zajęć przyrodniczych” 

 We wrześniu na zajęciach świetlicowych 

rozmawialiśmy o przyrodzie miasta. Czytaliśmy opowiadania 

o różnych zwierzętach mieszkających w jego murach. 

Zadaniem drużyn było uważne słuchanie prezentowanych 

tekstów, by móc potem odpowiedzieć na zadawane przez 

nauczyciela pytania do nich. Przy okazji uczniowie dużo 

dowiedzieli się o życiu i zwyczajach, innych niż ludzie, „mieszkańców” miast. Na koniec 

wykonali pracę plastyczną - grupową ilustrującą wybrane zwierzątko. Dzieciom zajęcia 

bardzo się podobały. Prowadziła je pani Bożena. 
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,,Wakacyjne wspomnienia” 

 W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wiele uwagi 

poświęciliśmy wspominaniu minionych wakacji. Podczas zajęć 

zaproponowanych przez panią Ulę rozmawialiśmy o miejscach letniego 

wypoczynku. Dzieliliśmy się wrażeniami i przeżytymi przygodami. 

Oglądaliśmy ilustracje i zdjęcia różnorodnych krajobrazów,                  

w otoczeniu których spędzaliśmy wakacje. Mówiliśmy o przywiezionych wakacyjnych 

pamiątkach. Na koniec uwieczniliśmy nasze wakacyjne wspomnienia wykonując prace 

plastyczne. 

 „Skąd się bierze babie lato” 

 Skąd się biorą nici pajęcze, dlaczego pająki budują sieci, do 

czego pająkom są potrzebne pajęcze nici i jaki mają związek z porą roku 

nazwaną babim latem – odpowiedzi na te i inne pytania dzieci poznały 

na zajęciach edukacyjnych pt. „Skąd się bierze babie lato”, 

przeprowadzonych przez panią Basię. Podczas zajęć bawiły się budując 

pajęcze sieci z nici. Wykazały się dokładnością i starannością rysując po śladzie pajęczyny.  

„Ciekawe dlaczego?” - przedstawianie ciekawostek ze świata przyrody 

 Co miesiąc na tablicy znajdującej się na parterze naszej szkoły pojawiają się 

różne, ciekawe pytania ze świata przyrody i odpowiedzi na nie. We wrześniu   i 

październiku przygotowała je pani Agnieszka. Dzieci mogły dowiedzieć się 

m.in.  „Dlaczego pokrzywa parzy?”, „Dlaczego ślimaki noszą swoje domy na plecach?”, 

czy też „Dlaczego kury śpią na grzędzie?”. Czekamy już na kolejne zaskakujące pytania. 

,,Skarby jesieni” 

 Wraz z nadejściem jesieni razem z panią Ulą poznawaliśmy 

skarby jakie niesie ze sobą właśnie ta pora roku.  Wysłuchaliśmy 

wierszy H. Zdzitowieckiej pt. „Skarby jesieni”, „Gdzie jesteś 

jesieni?”. Wspólnie ustaliśmy w jaki sposób możemy wykorzystać 

dary, które przynosi nam jesień. Na koniec z kasztanów i żołędzi 

wykonaliśmy wesołe jesienne zwierzaki i ludziki.  

„Pożegnanie lata” 
 

 W dniu 22 września pani Marta zorganizowała imprezę 

świetlicową pt. „Pożegnanie lata”. Na początku śpiewaliśmy w kręgu 

piosenkę „Zaczekaj lato...”. Następnie była zgadula - „Co wiem o 

lecie?” - czyli musieliśmy wymienić: miesiące lata, dary lata, 

odpowiedzieć na pytanie jak nazywa się urlop letni dla dzieci, 

wymienić nazwy zbóż, owoców lasu i sadu. Później pani Marta 

poprowadziła turniej zagadek o jesieni. Wszystkie dzieci wykazywały się dużą wiedzą z tej 

tematyki – czego dowodem był aktywny udział uczniów w zajęciach. 
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„Moje miasto Zielona Góra” 

 

 25 września pod kierunkiem pani Ewy odbył się turniej pt. 

„Moje miasto Zielona Góra”. Uczniowie musieli wykazać się 

znajomością ciekawostek związanych z naszym miastem, tradycji 

winnego grodu, jego zabytków, atrakcji turystycznych oraz 

położenia geograficznego. I miejsce zajęli Staś Gawron z klasy 3b 

i Zuzia Kaniecka z klasy 3e, II miejsce Ala Dudlej z klasy 3e, III 

miejsce Michał Szymański z 3e.  

 

,,Dzień Chłopaka” 

 29 września 2017 r. pani Ula i pani Magda, zaprosiły chłopców        

z okazji „Dnia Chłopaka” do wzięcia udziału w zawodach sportowych.     

W tym dniu na chłopców czekało wiele atrakcji takich jak: bieg między 

pachołkami z woreczkiem na głowie, kozłowanie piłki między pachołkami, 

skakanie na skakance i wiele innych. Zabawy i śmiechu przy tym było 

mnóstwo. Na koniec wszyscy otrzymali medale oraz słodkości.  

,,Świat niezwykłych zawodów” 

  „Kim chcę zostać? – świat niezwykłych zawodów”  - zajęcia pod takim 

właśnie hasłem zaproponowała nam pani Ula. Każdy z nas opowiadał o tym,  

kim chciałby zostać gdy dorośnie. Wymienialiśmy znane nam zawody, 

oglądaliśmy ilustracje i dobieraliśmy do nich odpowiednie nazwy.                

Na zakończenie odbył się mały konkurs  - zagadki związane z zawodami. 

Niekwestionowanymi mistrzami zostali: Zosia Jurczak, Lilianna Ziółkowska      

i Bartosz Maciejewski. 

          „Bachusikowa Zielona Góra”                     

 29 września 2017 r. na zajęciach poświęconych  

Zielonej Górze poznawaliśmy zielonogórskie bachusiki. 

Dowiedzieliśmy się, że jest ich w mieście dość spora gromadka  

a pieczę nad nimi sprawuje ich „tata”- Bachus umieszczony 

centralnie na zielonogórskim Rynku. Odszukiwaliśmy na 

planie miasta ich lokalizację. Następnie kolorowaliśmy lub rysowaliśmy wybranego przez 

siebie bachusika. Prace można było obejrzeć na wystawie  w świetlicy szkolnej. Zajęcia 

prowadziła pani Bożena. Dzieci aktywnie w nich uczestniczyły.  

„Mój ulubiony kolega” 

 We wrześniu pani Kornelia przeprowadziła zajęcia plastyczno - 

techniczne pt. „Mój ulubiony kolega”. Uczniowie za pomocą szablonów 

poszczególnych części ciała tworzyli gotową postać kolegi. Wykonane prace 

zawisły na świetlicowej wystawie. 
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„Uwaga! Zebra na drodze!” – zajęcia tematyczne i quiz 

We wrześniu pani Agnieszka zaprosiła dzieci na zajęcia pod 

hasłem „Uwaga! Zebra na drodze!”.  Jak szybko się okazało nie 

chodziło o prawdziwą zebrę, ale pasy na drodze. Zajęcia poświecone 

były właśnie bezpieczeństwu na drodze. Uczniowie rozwiązywali karty pracy związane z tym 

tematem, które nie sprawiły im większych trudności.  Rozwiązywali także quiz i grali w grę 

planszową podsumowując w ten sposób zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 

drogowym. 

 

,,Poznajmy się” - zajęcia integracyjne  

 

Na początku września mali Fajlandczycy 

wzięli udział w zajęciach integracyjnych. 

Zaproponowane przez panią Alę zabawy skłoniły  

do aktywności wszystkich pierwszoklasistów, 

wywołały także uśmiech na twarzach dzieci. Zabawy były okazją do wzajemnego poznania 

się  i budowania atmosfery opartej na wzajemnej życzliwości i otwartości.  

 

„Co wypada, a co nie, każde dziecko dowie się – poznajemy poradnik        

o dobrym wychowaniu” – zajęcia edukacyjno – czytelnicze 

We wrześniu Fajlandczycy zostali zaproszeni do udziału              

w zajęciach na temat dobrych manier. Dzieci poznały wybrane zasady               

z poradnika o dobrym wychowaniu i wykonały galerię umieszczając wybrane 

przez panią Agnieszkę hasła na świetlicowej tablicy. 

 

„Bezpieczni w szkole i na drodze”  

 

 W październiku 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. 

Przypomnieliśmy jeszcze raz zasady bezpiecznego 

zachowania w szkole i na drodze. Na zajęciach tych nie 

zabrakło pouczającego wierszyka, zagadek, zdjęć ze znakami drogowymi, ciekawych 

historyjek i malowanek, które były podsumowaniem spotkania.  
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„Moje ulubione zwierzątko” 

 Do wypowiedzi plastycznej na temat „Moje ulubione 

zwierzątko” zaprosiła uczniów świetlicy pani Bożena. 

Materiałem twórczym tym razem była plastelina. Powstało dużo 

prac prezentujących przeróżne zwierzątka. Popularność zajęć 

przekroczyła najśmielsze oczekiwania prowadzącej zajęcia,             

w związku z tym kontynuowała je z kolejną grupą pani Ewa. 

Uczniowie chętnie opowiadali o wykonanych przez siebie 

zwierzętach. Wszystkie można było obejrzeć na wystawie prac 

dzieci.  

 

„Muzyczne zagadki dla świetlicowej gromadki” – minutki z muzyką klasyczną      

i mistrzostwa w odgadywaniu zagadek muzycznych 

W październiku pani Agnieszka zaprosiła Fajlandczyków do 

rozwiązywania zagadek związanych z muzyką. Mistrzami zagadek  

zostały Kata K. i Julia P. z klasy 3f. Wszyscy biorący udział w tej 

zabawie otrzymali kolorowe plany lekcji. W tym miesiącu dzieci spędzały 

także „minutki”  w towarzystwie muzyki klasycznej. Grały również z wielkim 

zaangażowaniem na instrumentach perkusyjnych do wybranych utworów. 

 

,,Jesienny konkurs ortograficzny” 

 Kiedy piszemy „ż”, a kiedy „rz”; w wyrazie jest „ó” czy 

może „u”? Z takimi i innymi pytaniami musieli zmierzyć się 

uczniowie klasy drugiej i klas trzecich, którzy przystąpili do 

„Jesiennego konkursu ortograficznego”, przygotowanego przez 

panią Basię. Zadaniem uczestników było uzupełnienie tekstu       

z lukami. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy IIIe Zuzia Kaniecka. Miejsce drugie     

ex aequo zdobyły Zuzia Czuj z klasy II a i Klara Budych z klasy III f. Trzecie miejsce zajęła 

Natalka Cichoń z klasy II a. 

„Sto odcieni jesieni” 

W październiku pani Lucyna ogłosiła konkurs plastyczny 

„Sto odcieni jesieni”. Zadaniem konkursowym było 

przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej jesień 

wykorzystując dowolną technikę. Jesienne prace powstawały pod 

okiem wychowawcy świetlicy, ale były też tworzone 

samodzielnie w domu. Dzieci przedstawiały jesień w różnych odsłonach, ale przede 

wszystkim jako barwną porę roku. I miejsce w konkursie zajęła Natalia C. kl.2a, II miejsce 

Marysia K. kl.1c. III miejsce Julianna Ł. kl.3g. 
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,,Światowy Dzień Zwierząt” 

 4 października w świetlicy obchodzony był Światowy 

Dzień Zwierząt. Z tej okazji pani Adrianna zaprosiła dzieci do 

udziału w zajęciach. Uczniowie w tym dniu przynieśli do świetlicy 

zdjęcia swoich zwierzątek z chęcią opowiadając o swoich 

pupilach. Zajęcia miały na celu wypracować i ukształtować 

postawę poszanowania i odpowiedzialności wobec zwierząt, a także uwrażliwić dzieci na ich 

los. Uczniowie dowiedzieli się jak postępować w przypadku znalezienia porzuconego 

zwierzaka. Zarówno starsze jak i młodsze dzieci wykazały się dużą wiedzą. 

                                     ,,Na grzyby” - konkurs  

W październiku odbył się konkurs „Bezpieczne grzybobranie”,            

w którym wzięli udział uczniowie z klas I-III. Fajlandczycy wykazali 

się ogromną wiedzą na temat zbierania grzybów, rozróżniania grzybów 

jadalnych i trujących. Pytania nie były łatwe i spośród wielu prac pani 

Ala wybrała najlepsze, a zwycięzcy zostali nagrodzeni.  

,,Kurka gdacze, kaczka kwacze - na wiejskim podwórku” 

 6 października 2017 r. pod kierunkiem pani Magdy         

w świetlicy odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Kurka gdacze, 

kaczka kwacze - na wiejskim podwórku”. Głównym celem zajęć 

było zapoznanie dzieci ze zwierzętami żyjącymi na wsi oraz 

uwrażliwienie na ich piękno. Na początek dzieci wysłuchały 

bajkę pt. „Na wiejskim podwórku”. Następnie omówili ją 

wspólnie z panią Magdą i stworzyli mapę mentalną - symbole 

złości oraz symbole przyjaźni. Dalej rozwiązywali zagadki i rebusy o zwierzętach. Na koniec 

dzieci wykonały dużą pracę plastyczną pt. „Wiejska zagroda”. 

,,Dary Jesieni” 

 W październiku pani Adrianna zaprosiła Fajlandczyków do 

uczestniczenia tym razem w zajęciach plastycznych dotyczących 

darów jesieni. Dzieci chętnie rozmawiały o ulubionych porach 

roku oraz o jesiennych zmianach zachodzących w przyrodzie. 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem malowali farbkami dary 

jesieni, m.in. grzyby, liście, dynie, jeże. 

„Dzień Edukacji Narodowej” 
 

 W dniu 11 października pani Marta zorganizowała konkurs pt. 

„Dzień Edukacji Narodowej”. Był on poświęcony naszym nauczycielom 

oraz miał pokazać dzieciom, jak ważna jest edukacja w ich życiu.         

Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali piękne laurki dla nauczycieli. 
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 „Moja Pani - Mój wzór”  

 W październiku odbył się konkurs plastyczny pt. „Moja Pani - Mój wzór”. 

W konkursie wzięły udział dzieci z klas I oraz III. Uczniowie wykonali prace 

plastyczne przedstawiające ich wychowawców. Nagrody w postaci zakładek oraz 

naklejek były wręczone dzieciom przez panią Kornelię. 

 

„Pasowanie na Fajlandczyka” 

 W dniach 12, 13 i 17 października 2017 r. odbyło się 

uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona 

świetlicowego bractwa. Podczas spotkania „nowi 

Fajlandczycy” podejmowali różne zadania przygotowane 

przez wychowawczynie. Po zaśpiewaniu piosenki o szkole  

i złożeniu uroczystego zobowiązania dotyczącego pobytu w Fajlandii, dzieci otrzymały 

przygotowane dla nich upominki. 

Moja Pani - zajęcia plastyczne z okazji Dnia Komisji Edukacji  Narodowej 

  W październiku z okazji Dnia Komisji Narodowej pani Bożena 

zaprosiła uczniów klas I na zajęcia plastyczne pt. „Moja Pani”. Zadaniem 

dzieci było narysowanie swojej nauczycielki  w różnych klasowych czy 

szkolnych sytuacjach (momentach). Najczęściej uczniowie rysowali swoją 

panią przy tablicy, kiedy pisała na niej literki lub działania matematyczne. 

Wszystkie prace dzieci można było obejrzeć na wystawie w świetlicy szkolnej. Zajęcia 

plastyczne dostarczyły uczniom dużo pozytywnych wrażeń. Opowieściom  o swoich 

nauczycielach nie było końca.  

,,Gimnastykuj się codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie” 

 Od 16 do 20 października 2017 r. dzieci pod 

kierunkiem pani Magdy wykonywały cztery duże gry 

edukacyjne o charakterze profilaktyczno - zdrowotnym. 

Podczas tworzenia każdej z gry planszowej, dzieci 

wspólnie z panią rozmawiały o zasadach zdrowego 

stylu życia, prawidłowym odżywianiu oraz o higienie 

osobistej. Tworzeniu gier towarzyszyło duże zaangażowanie ze strony dzieci. Na koniec 

Fajlandczycy ochoczo przystąpili do wspólnej zabawy. 

„Koty, kury, pieski, szczury…” – konkurs recytatorski o zwierzętach 

18 października w naszej „Fajlandii” odbył się konkurs recytatorski, 

którego tematem przewodnim były zwierzęta.  Dzieci uczęszczające do 

świetlicy mogły wysłuchać wierszy o różnych zwierzątkach w interpretacji 

swoich kolegów i koleżanek. Zwycięzcą konkursu został  Kuba G. z klasy 1d. II 

miejsce zajął Xawier S. z klasy 1a, a III – Liliana S. z klasy 2a. Wszystkim 

uczestnikom konkursu gratulujemy! 
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„Zielona Góra- to lubię”      

 Jak co roku przystąpiliśmy do miejskiego konkursu pod 

hasłem „Zielona Góra – to lubię”, którego organizatorem jest 

Szkoła Podstawowa w Chynowie.  W świetlicy powstało dużo 

prac plastycznych prezentujących ulubione miejsca małych 

zielonogórzan wykonanych  różnymi technikami. Niestety tylko 

10  z nich mogło przejść do dalszej, miejskiej części konkursu. Wszystkie będą jednak 

zaprezentowane na odrębnej wystawie w SP 1. Prace plastyczne wykonano pod opieką 

nauczycieli: pani Ewy Bielejewskiej, pani Adrianny Głuszyk, pani Magdaleny Sycha, pani 

Bożeny Waszczyk oraz nauczycieli szkolnych kół plastycznych  z klas  1-3 i 4-7. 

,,Świetlicowy zawrót głowy” - zabawy z chustą animacyjną 

  Bogactwo kolorów i barw dominowało w Fajlandii w pewien 

słoneczny poranek. To wszystko za sprawą chusty animacyjnej, która 

wywołała u dzieci wiele emocji. Dzięki jednej chuście dzieci mogły 

poćwiczyć wiele umiejętności. Wszystkie zabawy łączyły wrażenia 

wzrokowe, dotykowe i słuchowe. Zabawy, które przeprowadziła pani 

Ala wprowadziły aurę tajemniczości, a przy tym pobudziły wyobraźnię, 

wpłynęły na pozytywny nastrój oraz zachęciły dzieci do współdziałania w grupie.  

„Przygoda z liściem” 

 

 Dnia 19 października 2017 r. Katia K. 3f i Dagmara K. 

3b,  pod opieką pani Lucyny wzięły udział w międzyszkolnym 

konkursie przyrodniczym dla dzieci uczęszczających do świetlic 

szkolnych pod hasłem „Przygoda z liściem”. Zadania 

konkursowe były różnorodne i nie zawsze należały do łatwych. 

Dziewczyny były bardzo dzielne i walczyły do końca. Udział w konkursie był dla nich dobrą 

zabawą i możliwością zgłębienia wiedzy przyrodniczej. Uczennice otrzymały dyplom             

i zostały obdarowane mnóstwem nagród. 

„Alfabet zdrowia” 
 

 W październiku pani Marta zorganizowała imprezę 

pt. „Alfabet zdrowia”. Na początku zajęć mówiliśmy           

o podstawach dobrego odżywania, co leży u jego podstaw, 

co powinniśmy jadać codziennie, co kilka razy w tygodniu, 

a co kilka razy w miesiącu. Następnie uczniowie                 

w pięcioosobowych grupkach dopisywali do liter  A – Z, skojarzenia związane ze zdrowym 

odżywianiem się, zdrowym stylem życia, ogólnie ze zdrowiem. Na koniec zajęć dzieci 

prezentowały swoje prace. Była to super zabawa. 

         Opracowała: 

         Magdalena Sycha 


