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        Nr 2 listopad, grudzień 2017r. 

   „Uroczystość Wszystkich Świętych”  

 Na początku listopada na zajęciach u pani Adrianny dzieci dowiedziały się dlaczego należy 

pamiętać o opuszczonych grobach, a także poznały zasady odpowiedniego zachowania się na 

cmentarzu. Uczniowie dowiedzieli się również jak obchodzone jest to święto w innych krajach. 

Zajęcia miały na celu rozwijać postawę szacunku, a przede wszystkim przypomnieć nam o bliskich 

osobach, które odeszły. 

 

 

 

 

 

„Polska nasza Ojczyzna” 

 

 11 listopada to dla Polaków jedna z najważniejszych dat  w 

historii. Na zajęciach zaproponowanych przez panią Ulę czytaliśmy 

opowiadania, wiersze o tematyce narodowo-patriotycznej, 

skłaniające do przemyśleń na temat trudnych chwil w historii 

naszego państwa. Ponadto rozmawialiśmy nt. symboli narodowych   

i wymaganej wobec nich postawie szacunku. Na zakończenie 

wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „Polska nasz dom”. 

  

„Zabawy z liśćmi” 

 Na początku listopada pani Basia zaprosiła dzieci do jesiennych  

zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Dzieci sprawdziły, jak 

pięknie tańczyć mogą liście na wietrze. Usypały kopiec z suchych liści. 

Z najpiękniejszych ułożyły jesienne bukiety. Świetnie bawiły się przy 

układaniu długiego dywanika dla pani Jesieni. 

 
 

 

„Moja jesienna kartka” 

9 listopada 2017 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego organizowanego przez SP nr 17 w Zielonej Górze,            

w  którym dzieci z naszej świetlicy wzięły udział.  Wyróżnienie 

otrzymała praca Anastazji z klasy 3d. Gratulujemy! 
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Książki Agnieszki Chylińskiej  

 W listopadzie gościliśmy w świetlicy panią Izę z filii WiMBP, która zaprezentowała nam 

książki Agnieszki Chylińskiej. W pierwszej części  gość czytał nam fragmenty utworów, drugą część 

stanowiły warsztaty plastyczne. Ciekawe książki były inspiracją do wspólnych zabaw plastycznych     

i ruchowych. 

„Dzień życzliwości i pozdrowień - zajęcia edukacyjno – plastyczne”  

 W listopadzie Fajlandczycy zaproszeni przez panią Agnieszkę świętowali dzień życzliwości                  

i pozdrowień. Wysłuchali opowiadania pt. „Filip z tęczą w kieszeni” i zastanawiali się wspólnie nad tym, co 

zrobić, by ten dzień był co dzień. Wykonali także kartki  z pozdrowieniami i miłym słowem, by je później 

komuś podarować. 

 

 
 

 W pewien listopadowy poranek w świetlicy odbyły się zajęcia pt. Puzzlowe 

szaleństwo. Fajlandczycy wybrali ulubione puzzle z kolekcji świetlicowej i układali je w drużynach. Zajęcia 

były okazją do zintegrowania grupy i wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze.  Do układania puzzli 

zaprosiła dzieci pani Alicja. 

  
 

 
 

„Akceptacja siebie, czyli wzmacnianie swoich wartości” 

 

 W listopadzie pani Adrianna zaprosiła dzieci na zajęcia 

dotyczące wzmacniania swoich wartości. Zajęcia miały na celu 

ukształtować umiejętność rozpoznawania swoich mocnych stron 

i pozytywnej samooceny. Uczniowie poznawali sposoby 

ułatwiające zaakceptowanie siebie.  

 

 

 „Hokus Pokus, Czary Mary – świetlicowe Andrzejki” 

 Andrzejki, to czas wróżb i zabaw. Nie mogło ich zabraknąć również 

w naszej świetlicy, a to za sprawą pani Magdy i pani Uli, które wprowadziły 

nas w andrzejkowy klimat. Mieliśmy okazję poznać swoją przyszłość dzięki 

tradycyjnym sposobom wróżenia z kolorów, liczb, kwiatów, gwiazd, szpilek, 

rurek, butelki czy przedmiotów. Nie zabrakło również rzucania grosików do 

wody.  Natomiast zaczarowane serce wyjawiło nam imiona naszych 

przyszłych sympatii.   
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„Śmieci nie giną w piecu, one wracają do nas przez komin...!” 

 

W listopadzie zostaliśmy zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym 

pt. „Śmieci nie giną w piecu, one wracają do nas przez komin...! ”. 

Organizatorem konkursu był Urząd Miasta Zielona Góra wydział ochrony 

środowiska. Dzieci pod kierunkiem pani Magdy i pani Bożeny, wykonały plakaty 

przedstawiające czego nie wolno wrzucać do pieca, bo to nas truje. Na wyniki konkursu jeszcze 

czekamy. Miejmy nadzieję, że przyczyni się to, do większego zrozumienia faktu, jak ważne dla 

naszego zdrowia jest czyste powietrze i że wszyscy mamy na to wpływ. 

  „MŁODY ODKRYWCA”  – zajęcia przyrodnicze   

 W listopadzie Fajlandczycy zostali zaproszeni na zajęcia przyrodnicze poświęcone żabkom. 

Na zajęciach tych odkrywaliśmy jak różne żaby mogą zamieszkiwać naszą planetę. Najwięcej emocji 

wzbudziły żaby trujące – drzewołazy. Usłyszane ciekawostki na ich temat i obejrzane zdjęcia stały się 

inspiracją do stworzenie własnej kolorowej żaby. Na zakończenie dzieci stanęły ze swoimi żabami do 

wspólnego zdjęcia. 

 „1000 dziecięcych pytań”  

 W listopadzie pani Marta zaprosiła Fajlandczyków do udziału w konkursie wiedzy pt. „1000 

dziecięcych pytań”. Była super zabawa, zadawaliśmy mnóstwo pytań, na które staraliśmy się wspólnie 

odpowiadać. Oto niektóre z nich: 

Dlaczego??? 

 jest dzień i noc, 

 pada deszcz, 

 świeci słońce, 

 rosną kwiaty, 

 zmieniają się pory roku, 

 trzeba chodzić do szkoły, 

 zegary mierzą czas, 

 lody są zimne...i wiele innych. 

Zajęcia były udane, radosne, a co najważniejsze pomogły nam odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. 

Na zakończenie cała grupa Fajlandczyków otrzymała od pani Marty słodkie upominki. 

 

 

 

 „Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci”  

Pod koniec listopada wspólnie z panią Magdą przenieśliśmy się do świata 

bajek  o misiach. W tym dniu czytaliśmy oraz oglądaliśmy opowiadania, w których głównym 

bohaterem był miś. Ponad to dzieci bardzo aktywnie kolorowały obrazki z ulubionym bohaterem        

z opowiadania.  Każdy uczestnik zajęć mógł również opowiedzieć historię swojego ulubieńca. Z wielu 

ciekawych prac powstał wernisaż.  
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 Kubusiowe czytanie – cykl zajęć czytelniczych 

 W listopadzie na zajęciach świetlicowych pani Bożena zaprosiła uczniów 

na „Kubusiowe czytanie”. Był to cykl spotkań czytelniczych. Podczas nich 

poznawaliśmy opowiadania z lektury A.A Milne pt. Kubuś Puchatek. Następnie 

dzieliliśmy się wrażeniami w formie swobodnej uczniowskiej wypowiedzi. 

Rezultatem końcowym było wykonanie ciekawych portretów Kubusia Puchatka 

oraz rysunki prezentujące przygody Kubusia Puchatka i Prosiaczka. Wszystkie 

prace dzieci były nagrodzone i zaprezentowane na wystawie prac uczniów. 

Najaktywniejszą na zajęciach była klasa 1b. 

 

 

„Jesienne czytanie i opowiadanie”- zajęcia czytelnicze 

 W listopadzie pani Kornelia przeprowadziła zajęcia czytelnicze          

z uczniami klas I-III. Uczniowie poznali bajki o jesiennych zwyczajach 

zwierząt. Wspólne czytanie odbyło się w  szkolnej sali zabaw. Uczniowie 

chętnie wykonali rysunki przedstawiające jedną z bajek przeczytanych 

podczas zajęć. 

 

Czy pogoda ma wpływ na nasze zdrowie? 

 Właśnie nadeszła jesień. Pogoda będzie się teraz często zmieniała. Dzieci ze świetlicy pod 

kierunkiem pani Basi postanowiły opracować receptę na to jak dbać o zdrowie i nie dać się chorobom. 

I tak powstał Świetlicowy Kodeks Zdrowia. 

 

 W listopadzie pod kierunkiem pani Ewy dzieci brały udział w cyklicznych zajęciach    

z udzielania pierwszej pomocy na temat „To co potrzebne na co dzień też  może  być niebezpieczne". 

Uczniowie przyswoili sobie zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi oraz 

ostrymi narzędziami. Dowiedzieli się, jak postępować w przypadku skaleczeń, zakładali opatrunki. 

Ćwiczyli jak poprawnie wezwać pomoc w razie wypadku. 
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 „Mądre bajki czyli czytanie na drugie śniadanie” - cykl zajęć czytelniczych 

 

W dwa listopadowe poranki Fajlandczycy spotkali się na zajęciach 

czytelniczych przygotowanych przez panią Agnieszkę. Podczas pierwszych zajęć 

dzieci zapoznały się z wybranymi bajkami Ezopa oraz wykonały dekorację do 

świetlicy - dwie duże, kolorowe sowy. Kolejne zajęcia to spotkanie z książką pt. 

„Bajki o misiach z różnych stron świata”. Fajlandczykom bardzo spodobały się historie o misiach. 

Wykonali także prace plastyczne z bajkowymi bohaterami. 

 „Ciekawe dlaczego?” – przedstawienie ciekawostek ze świata przyrody  

 W listopadzie pani Adrianna i pani Kornelia przygotowały pytania ze świata przyrody, które 

można było znaleźć na tablicy na parterze naszej szkoły. Dzieci mogły dowiedzieć się m.in.: Dlaczego 

jeże są pod ochroną? Dlaczego jeże są pożyteczne? Ciekawe dlaczego jesienią liście zmieniają barwę? 

Ciekawe dlaczego ptaki odlatują na zimę?  

 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  

 23 listopada w świetlicy obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci miały 

okazję usłyszeć historię pluszowego misia, przypomnieć sobie bohaterów bajek, jak również brać 

udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez panią Lucynę. Dzieci rozwiązywały misiowe 

zagadki, był też quiz o życiu niedźwiedzi, z którym świetnie sobie poradziły. Na zakończenie              

z podziałem na grupy i z zawiązanymi oczami dzieci rysowały postać misia, co wywołało uśmiechy na 

twarzach. Wszyscy dobrze się bawili, a misiowe malowanki były miłym podsumowaniem imprezy.  

 

 

 „Znawca owoców i warzyw w krainie Fajlandii”  

 W listopadzie pani Marta zorganizowała zabawę jesienną pt. „Znawca 

owoców i warzyw w krainie Fajlandii”. Było ciekawie, gdyż każdy z uczniów był ekspertem               

z dziedziny zdrowego żywienia. Z zawiązanymi oczyma podchodziliśmy do talerza z pokrojonymi 

owocami i warzywami. Pani Marta częstowała dzieci, które musiały rozpoznać po smaku – co jedzą. 

Na zakończenie zajęć przygotowaliśmy sałatkę ze zdrowej żywności – praca plastyczna. Było super. 
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Portret Świętego Mikołaja – praca plastyczna 

 W grudniu dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych wykonując 

starannie portret Świętego Mikołaja. Uczniowie mogli poczuć świąteczny klimat 

dzięki kolędom grającym w tle. Dzieci chętnie opowiadały jak spędzają ten 

magiczny czas w domu wśród swoich najbliższych, a także jakie potrawy znajdują 

się u nich na Wigilijnym stole. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy. 

W tym dniu każdemu towarzyszyły pozytywne uczucia. Zajęcia prowadziła pani Ada. 

 

„Zdrowym być, zdrowo żyć” 

W listopadzie nasza świetlica została 

zaproszona przez świetlicę SP nr 11 do wzięcia 

udziału w konkursie plastycznym pt. „Zdrowym być, 

zdrowo żyć”. Pani Magda zaprosiła trójkę dzieci do 

wykonania plakatu pt. „Ścieżka do zdrowia”, 

przedstawiającego zdrowy styl życia, natomiast pani 

Lucyna wraz z trójką dzieci zrobiła plakat pt. „Żyj 

zdrowo i kolorowo”. Czekamy na rozstrzygnięcie 

konkursu. 

 
 

 

„Bezpieczeństwo ponad wszystko” – cykl zajęć z zakresu 

bezpieczeństwa 

 

 Z zakresu „Bezpieczeństwo ponad wszystko” przeprowadzono 

cykl zajęć promujących bezpieczne zachowania dzieci. Przedstawiono na 

nich teksty - opracowania prezentujące  prawidłowe zachowania dzieci   

w różnych niebezpiecznych dla nich sytuacjach. Były to opowiadania pt. 

„Sam w domu”, „Czekoladki”, „Kolega taty”, „Nieznajomy”, „Ważne 

decyzje”. Tę część zakończył test wiedzy pod hasłem „Bezpieczne 

dziecko” . Dwóch uczniów zostało nagrodzonych, pozostali otrzymali 

wyróżnienia. 

 Jesień i zima to pory roku, w których szczególną wagę 

przywiązuje się do tego, by być widocznym na drodze, w ruchu 

drogowym. Opowiadanie pt. „Bądź widoczny na drodze” uświadomiło 

uczniom znaczenie odblasków, uczuliło ich na to, by być zawsze 

czujnym i uważnie rozglądać się wokół podczas drogi do szkoły i ze 

szkoły. 

 O zabawach zimowych rozmawialiśmy na kolejnych spotkaniach 

z zakresu bezpieczeństwa. Wspólnie ustaliliśmy zasady, które pomogą 

bezpiecznie i wesoło spędzić ten zimowy czas. Zajęcia prowadziła pani 

Bożena.   
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„Owce w sieci”  

O zagrożeniach jakie niesie ze sobą nieodpowiednie korzystanie z Internetu  rozmawialiśmy z  panią 

Ulą. Obejrzeliśmy filmy edukacyjne „Owce w sieci”, które zwróciły naszą uwagę na płynące z sieci 

zagrożenia w sytuacjach nieprzemyślanego podawania danych osobowych, korzystania z portali 

społecznościowych, zamieszczania zdjęć i filmów. Dzięki temu umiemy już rozpoznawać szkodliwe      

i nieodpowiednie treści. Wiemy jak odpowiednio zareagować i zapobiegać występowaniu tym 

zjawiskom. 

 

 

 W grudniu odbył się w naszej świetlicy Konkurs Zagadek Ortograficznych. W ortograficzne 

szranki stanęli uczniowie klasy drugiej i klas trzecich. Uczestnicy zmagali się z rozwiązywaniem 

zagadek związanych ze zbliżającymi się świętami. Laureatami konkursu zostali: Wiktoria K., kl. 1b, 

Laura I. kl., 2a, Wiktoria D. kl., 3f. 

  

 

 „Anioły” -  warsztaty plastyczne i wystawa prac 

Podczas grudniowych zajęć z panią Agnieszką Fajlandczycy przygotowali 

wystawę plastyczną poświęconą aniołom. W świetlicy pojawiły się także aniołki 

wykonane na bazie papierowego stożka. 

 

 

  

W grudniu pani Alicja zaprosiła Fajlandczyków do udziału w zajęciach pt.          

„W świecie baśni H.Ch.Andersena”. Dzieci rozwiązywały krzyżówkę i zagadki 

matematyczne oraz dopasowały ilustracje do tytułów baśni. Celem zabawy było 

rozwijanie zainteresowań czytelniczych, utrwalenie wiadomości na temat autora      

i jego twórczości oraz kształtowanie postaw moralnych w oparciu o fragmenty 

wybranych baśni: „Królowej Śniegu” i „Dziewczynki z zapałkami”. 
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 

 5 i 6 grudnia Fajlandczycy pod opieką pani Lucyny zorganizowali kiermasz świąteczny. 

Przygotowania do niego trwały kilkanaście dni. Na kiermaszowym stoliczku można było znaleźć 

pięknie pomalowane i ozdobione choinki, świeczniki, obrazki, figurki wykonane pod kierunkiem pani 

Lucyny, jak również kartki świąteczne i inne prace wykonane pod kierunkiem pań ze świetlicy: pani 

Uli, pani Ali, pani Ady i pani Magdy. Kiermaszowe prace cieszyły się dużym zainteresowaniem nie 

tylko dzieci, ale i dorosłych, przyciągały chętnych do wsparcia potrzebujących. Wszystkie zebrane na 

kiermaszu pieniądze zostały przekazane na akcję charytatywną „Szlachetna paczka”. 

 

 

Dobre maniery na co dzień, czyli świetlicowy Bon - Ton 

 Okres przedświąteczny sprzyja temu, by przypomnieć sobie niektóre 

zasady prawidłowego, dobrego zachowania się na co dzień i podczas szkolnych 

czy rodzinnych spotkań lub uroczystości. Grupa uczestnicząca w zajęciach z 

zakresu Bon-Ton została podzielona na dwa zespoły, które odpowiadały na 

konkursowe pytania z tego zakresu. Walka była wyrównana. Tylko jedna 

odpowiedź negatywna zdecydowała o zwycięstwie drużyny przeciwnej - a pytania  

wcale nie należały do tych najłatwiejszych. Wszyscy uczestnicy konkursowych 

zmagań zostali nagrodzeni. Zajęcia prowadziła pani Bożena. 

 

 „Dzyn dzyn dzyn…”- Coraz bliżej Święta – zajęcia edukacyjne    z muzyką  

Uczniowie klas I oraz III pod przewodnictwem pani Kornelii uczestniczyli w świątecznych zajęciach. 

Tego dnia odbyło się wspólne wesołe kolędowanie. Odbyła się również pogadanka na temat tradycji    

i obrzędów  świątecznych. 

 

 

  Spotkanie z tradycjami  - poznanie tradycji bożonarodzeniowych 

 Celem warsztatów zorganizowanych przez panią Basię było 

przybliżenie dzieciom tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Zajęcia zaczęły się od zagadek dotyczących 

bożonarodzeniowych zwyczajów. Następnym zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej – 

ubranie choinki na podstawie przeczytanego opisu. Kolejne ćwiczenie to układanie „piramidy 

priorytetów” w kształcie drzewka świątecznego. Kartoniki z nazwami zwyczajów 

bożonarodzeniowych dzieci nakleiły na sylwetę choinki tak, aby tworzyły piramidkę. W podstawie  

znalazł się zwyczaj (zdaniem uczniów najważniejszy) – kolacja wigilijna. Na zakończenie uczniowie 

w grupach przygotowali stół wigilijny  - narysowali na dużych arkuszach papieru stół , potrawy, 

naczynia, dekoracje, itp. 
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Grudniowe klimaty - kartki bożonarodzeniowe 

 W okresie przedświątecznym dzieci w świetlicy wykonały piękne kartki, które 

przekazaliśmy na kiermasz. Zajęcia były okazją do  porozmawiania o tym, w jaki sposób 

pisać życzenia świąteczne oraz jak prawidłowo adresować koperty. Zajęcia wprowadziły 

wszystkich uczestników w wesoły i świąteczny nastrój. Prowadziła je pani Ala.  

 

ZAGADKI DLA ŚWIETLICOWEJ GROMADKI - konkurs 

 W grudniu pani Lucyna zaprosiła dzieci na zajęcia „Zagadki dla świetlicowej gromadki”. 

Zajęcia te zostały przeprowadzone w formie konkursu. Dzieci  podzielone na 4 grupy mogły trochę 

porywalizować. Zadania konkursowe były różnorodne i nie zawsze należały do łatwych. Wszyscy byli 

bardzo dzielni i walczyli do końca. Udział w konkursie był dla nich dobrą zabawą i możliwością 

zgłębienia wiedzy ogólnej. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. Nagrody dla wszystkich były 

świetnym podsumowaniem.  

 

„Pudełko pełne tradycji” 

 Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce są bardzo ważne. Tradycje świąteczne i wigilijne są 

pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Najpopularniejsze to zostawianie wolnego 

miejsca przy stole, czy łamanie się opłatkiem. Istnieje jednak wiele innych zwyczajów 

bożonarodzeniowych, które mogliśmy poznać zaglądając do pudełka przygotowanego przez panią 

Ulę. Każdy z nas miał okazję wypowiedzieć się na temat symboliki umieszczonych w nim 

przedmiotów oraz tradycji jakie panują  w naszych domach rodzinnych.  

 
 

„W świątecznym klimacie” – warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców 
 

 Dnia 7 grudnia 2017 r. o godz. 17:00 w świetlicy szkolnej odbyły się 

warsztaty plastyczne pod hasłem „W świątecznym klimacie”. Czas oczekiwania na 

Święta Bożego Narodzenia jest radosnym okresem w życiu każdego człowieka, 

zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. Nasze spotkanie zostało zorganizowane po to, aby czas ten był 

jeszcze przyjemniejszy. Celem warsztatów było wspólne malowanie farbami akrylowymi odlewów 

gipsowych z motywami bożonarodzeniowymi przez dzieci  i ich rodziców, wspólne spędzenie czasu 

wolnego dziecka z rodzicem w miłej i życzliwej atmosferze, a także podtrzymywanie tradycji 

bożonarodzeniowej poprzez śpiewanie kolęd. Prowadząca warsztaty – pani Magda Sycha 

zaproponowała wykorzystanie gotowych odlewów gipsowych takich jak: choinki, gwiazdki, aniołki, 

mikołaje, świeczniki z motywem choinki i gwiazdki.  

 Wszyscy uczestnicy warsztatów wykazali się wspaniałą wyobraźnią i twórczym podejściem 

do zadania. Dzięki temu powstały wyjątkowe, wykonane wspólnie, świąteczne bożonarodzeniowe  

dekoracje. Po warsztatach pani Magda wykonała wernisaż prac. 
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„Tradycje, obrzędy i zwyczaje mikołajkowe” 

  Od lat Mikołajki kojarzą się z wielką przyjemnością. Co roku każde dziecko 

z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzi je Święty Mikołaj i przyniesie 

jakiś upominek. Często zdarza się jednak, że tak naprawdę dzieci nie znają legendy 

na jego temat. Na zajęciach pani Marta przybliżyła dzieciom postać Świętego Mikołaja, jego historię 

oraz tradycję i zwyczaje mikołajkowe. Pani umiliła nam chwile w oczekiwaniu na spotkanie   

Mikołajem. Na zakończenie zajęć wspólnie śpiewaliśmy piosenki: „Pada śnieg”, „Zima zła” i „Święty 

Mikołaj”. 

 

  Oczekujemy na prezenty od Świętego Mikołaja – pisanie listu” 

 Na początku grudnia pani Ada zaproponowała dzieciom, aby napisały list 

do Św. Mikołaja. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat Świętego Mikołaja        

w oparciu o własne doświadczenia. Następnie każde dziecko redagowało swój 

własny list oraz adresowało kopertę wyrażając w nim swoje pragnienia. Dzieci 

poznały formy grzecznościowe przy pisaniu listów oraz zrozumiały pojęcia: 

nadawca i adresat. 

 

Anioły, Aniołki, Aniołeczki – świąteczna wystawa bożonarodzeniowa 

 

 W środę 13 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie świątecznej wystawy prac uczniów 

pt. „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”. Wszystkie prace zostały wykonane pod opieką 

nauczycieli świetlicy szkolnej, instruktorów kół plastycznych, socjoterapeuty        

i terapeuty. 

 Odwieczna walka dobra ze złem, w którym dobro zwycięża - ta idea 

przyświecała pracom starszej grupy wiekowej uczniów, młodzi entuzjaści 

plastycznych działań skoncentrowali się na obrazach prezentujących anioły, 

aniołki według swoich wyobrażeń. Prace były wykonane różnymi technikami 

plastycznymi. 

  Ekspozycję wzbogaciły też prace plastyczno- techniczne tj. kalendarze adwentowe wykonane 

przez społeczność SP-1 z inicjatywy Rady Rodziców. 

 Otwarciu towarzyszyły występy uczniów. Z kolędą przybyła pani 

Wiesława Łukaszewicz i jej klasa - 3b. Uczniowie nie tylko je znakomicie 

wyśpiewali, przybliżając wszystkim obecnym atmosferę świąt Bożego 

Narodzenia, ale także zagrali. Igor z tej klasy zaprezentował aż 5 kolęd na 

keyboardzie. 

 W świat świątecznej poezji wprowadziła nas klasa 4f . Były to wiersze 

pod wspólnym tytułem „Wśród anielskich skrzydeł”. Kierownikiem 

artystycznym grupy była pani Agata Pilipczuk - wychowawca tej klasy. 

 O Aniołach w kulturze i sztuce opowiedział pan Robert Tomak- zielonogórski artysta 

 i nauczyciel plastyki w SP1. 

 Słodkimi pierniczkami i innymi słodkościami zostali nagrodzeni wszyscy artyści. 

Przygotowali je rodzice dzieci z klasy 4f. Komisarzami wystawy są Robert Tomak, Bożena Waszczyk.  
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„Zielona Góra - to lubię” - miejski konkurs plastyczny 

 Nauczyciele ze świetlicy szkolnej przystąpili do miejskiego konkursu 

plastycznego pt. „Zielona Góra - to lubię”. Jego organizatorem była SP               

z Chynowa. Powstało wiele ciekawych prac plastycznych wykonanych różnymi technikami 

plastycznymi. Niestety do konkursu można było zakwalifikować tylko 10   

z nich. Rezultatem tych plastycznych działań były nagrody , które otrzymali 

nasi uczniowie. Są to : Dawid J. z klasy 1c – praca wykonana pod opieką 

pani Magdaleny Sychy, Kuba O. z klasy 1c – opiekun pani Ewa 

Bielejewska oraz  Lena J. z klasy 3b – opiekun pani Bożena Waszczyk.  

„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”  

W grudniu Fajlandczycy wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza ozdoba 

choinkowa” zorganizowanym przez SP nr 18. Dzieci pod kierunkiem pani Magdy, pani Ady, pani 

Lucyny i pani Uli wykonały piękne ozdoby choinkowe tj. mikołaja, szyszkową bombkę, papierową 

bombkę, choinkę oraz aniołka. Ozdoby te wykonane zostały z różnych materiałów plastycznych. Dnia 

15 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, II miejsce zajęła Karina z kl. 3c natomiast 

wyróżnienie otrzymały Dagmara z kl. 3b i Michalina z kl. 3 d. Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

 

„W świątecznym blasku” - konkurs pięknego czytania 

Już w przedświątecznej atmosferze w świetlicy odbył się konkurs 

pięknego czytania pod hasłem „W świątecznym blasku”. Fajlandczycy , którzy wcześniej 

zgłosili u pani Agnieszki chęć udziału w konkursie zaprezentowali swoją umiejętność 

czytania przed koleżankami i kolegami ze świetlicy. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

 

„Zima – wernisaż prac plastycznych”  

 W grudniu pani Marta zorganizowała wernisaż prac plastycznych pt. 

„Zima”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I, II i III. Powstały piękne 

rysunki o tematyce świątecznej. Prace Fajlandczyków były udane, oddawały 

w pełni tematykę zajęć i nastrój Bożego Narodzenia. Wszyscy uczestnicy za 

aktywny udział i zaangażowanie zostali nagrodzeni. 

 

 

       Opracowała: Adrianna Głuszyk 


