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„Jak spędziliśmy zimowe ferie?”
Po powrocie z dwutygodniowego odpoczynku pani Ada zaprosiła
chętnych Fajlandczyków na krótką pogadankę o tym jak spędzili zimowe ferie.
Uczniowie
wypowiadali się jak aktywnie wykorzystali wolne dni od nauki.
Zaskoczeniem było, że nie zapomnieli również o zasadach bezpieczeństwa, które
przybliżone zostały przez panią tuż przed pójściem na zimowy odpoczynek. Na koniec
zajęć pani Ada przekazała dzieciom informacje dotyczące najwyższego łańcucha gór na
Ziemi jakim są Himalaje, leżące w południowej Azji. Uczniowie zobaczyli jak wygląda
Mount Everest oraz poznali nazwiska słynnych polskich himalaistów.

„Ciekawe dlaczego? - ciekawostki przyrodnicze - cykl zajęć”
Tuż na początku marca pani Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału
w zajęciach o tematyce przyrodniczej. Przez trzy kolejne dni
Fajlandczycy poznawali ciekawe informacje ze świata zwierząt, np.
„Jak długo śpi leniwiec?”. Zapoznali się także z „Poradnikiem młodego tropiciela” oraz
ilustrowanym „Atlasem świata zwierząt”. Podsumowaniem spotkań była wystawa prac
plastycznych przedstawiająca zwierzęta domowe, hodowlane, jak i egzotyczne.
„Wiosenny konkurs ortograficzny”
Wiosenny konkurs ortograficzny przebiegał w miłej
i przyjaznej atmosferze. Tekst z lukami przygotowany przez
panią Basię był bliski dzieciom i zawierał trudności ortograficzne
przewidziane w programie edukacji wczesnoszkolnej. Najlepsi
otrzymali drobne upominki.

Wiśniowa Japonia- zajęcia czytelniczo-plastyczne
Dlaczego Japonia to kraj „kwitnącej wiśni’, jak powstaje sushi,
czy w Japonii istnieje najszybszy pociąg na świecie - na te i na
kilka innych pytań odpowiadali Fajlandczycy podczas zajęć z
panią Alą. Dzieci czytały ciekawostki związane z tym
egzotycznym krajem oraz namalowały najpiękniejsze kwitnące
drzewo wiśni. Wszyscy świetnie się bawili.
„Zdrowe odżywianie”
W marcu pani Adrianna zaprosiła dzieci do udziału w
zajęciach
dotyczących
zdrowego
odżywiania.
Uczniowie
dowiedzieli się jak jeść zdrowo i kolorowo, poznali produkty,
które powinny znaleźć się w naszym codziennym menu, a także dowiedzieli się jakie
produkty są szkodliwe dla zdrowia. Poznali również konsekwencje
niezdrowego
odżywiania. Fajlandczycy wykazali się dużą wiedzą w tej dziedzinie. Na koniec zajęć pani
Ada rozdała kolorowanki w formie owoców i warzyw. Smacznym dopełnieniem tego dnia
był przygotowany poczęstunek owoców.
„W marcu jak w garncu”
W marcu pani Basia zapoznała Fajlandczyków
ze znaczeniem
wiosennego przysłowia „W marcu jak w garncu”. Marzec przynosi zwykle
bardzo kapryśną pogodę: czasem jeszcze prószy śnieg, niespodziewanie
robi się ciepło i słonecznie, to znów pada deszcz. O tej zmiennej aurze
mówi się, że pogoda „gotuje się”. Dzieci wykonały pracę plastyczną –
garnek, na którym znalazły się najważniejsze symbole pogodowe, przestawiające zjawiska
atmosferyczne charakterystyczne dla miesiąca marca. Z zainteresowaniem wysłuchały
wiersza pt. „Marzec”. Chętnie rozwiązywały zagadki
związane z
tematem.
„Nie taki prąd straszny”
W marcu pani Ewa przeprowadziła zajęcia "Nie taki prąd straszny"
w trakcie których uczniowie utrwalili podstawowe zasady bezpiecznego
korzystania z urządzeń elektrycznych oraz tego jak należy zachować się
w czasie burzy. Dzieci zapoznały się również z procedurą udzielania pierwszej pomocy
osobie porażonej prądem. Ćwiczyły w jaki sposób należy wezwać pogotowie do
poszkodowanego.
„Leśne opowieści”
Na początku zajęć dzieci wybrały z koszyka po jednym obrazku.
Pani Basia przeczytała krótką opowieść o lesie. Uczestnicy zajęć, gdy
usłyszeli nazwę obrazka podnosili go do góry. Pracując w grupach
układali ilustrację z puzzli, nazywali zwierzę na ilustracji
i przygotowali krótką prezentację zwierzęcia.

„Matematyczne potyczki” – konkurs matematyczny
8 marca 2018 r. grupa Fajlandczyków uczestniczyła w konkursie
matematycznym przygotowanym przez panią Agnieszkę. Trzy drużyny
rozwiązywały zadania o różnym stopniu trudności. Jednym z nich była
bajka matematyczna. Dzieci w trakcie słuchania bajki o Czerwonym
Kapturku rozwiązywały wskazane w treści działania matematyczne. Nagrodzeni zostali
wszyscy uczestnicy konkursu, a zwycięska drużyna jako pierwsza mogła wybrać
kolorowe naklejki, które były miłą niespodzianką.
„Oznaki wiosny” – zajęcia edukacyjne
Pod koniec marca wspólnie z panią Ulą rozmawialiśmy
o pierwszych oznakach wiosny. Dzieliliśmy się informacjami na temat
zauważonych przez nas zmian zachodzących w przyrodzie.
Przypomnieliśmy sobie, które ptaki najwcześniej przylatują do naszego
kraju, jakie zwierzęta budzą się ze snu zimowego. Wymienialiśmy także nazwy
pierwszych wiosennych kwiatów. Na zakończenie zajęć wykonaliśmy pracę plastyczną
„Przebiśniegi”.
„Wiosna w ogródku”
26 marca pani Ewa zorganizowała dla Fajlandczyków turniej
wiedzy "Wiosna w ogródku". Uczniowie mieli okazję wykazać się
znajomością nazw
kwiatów, budową roślin oraz czynników
wpływających na ich rozwój. Z rozsypanek układali przysłowia
związane z wiosną i rozwiązywali zagadki. Kolejnym zadaniem było
ułożenie melodii do podanego fragmentu wiersza i zaprezentowanie
powstałej piosenki pozostałym uczestnikom. Na zakończenie zadaniem uczniów było
zespołowe wykonanie prac plastycznych "Wiosna w ogródku". I miejsce zdobyli
zespołowo Dawid i Julian z klasy IIIa oraz Amelka K. i Amelka B. z klasy Ic.
Gratulacje!!!
Kartka wielkanocna- zajęcia plastyczne
Tuż przed świętami Wielkiej Nocy Fajlandczycy rozmawiali
o tradycjach świątecznych. W dobie komputeryzacji zanika
powszechny zwyczaj wysyłania kartek, więc pani Ala zachęciła
dzieci do wykonania kartek i wysłania ich do rodziny. Przy
okazji dzieci nauczyły się redagować życzenia pod względem
ortograficznym i stylistycznym.

„Wielkanocne tradycje” – zajęcia edukacyjno-plastyczne
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi z panią Ulą omawialiśmy
polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz symbolikę produktów,
zgromadzonych w wielkanocnym koszyczku. Poznaliśmy różne sposoby
ozdabiania wielkanocnych jaj. Był też czas na zagadki wielkanocne,
czytanie okolicznościowych wierszyków oraz zajęcia plastyczne, podczas
których wykonaliśmy zajączka wielkanocnego na patyczku.
"Wielkanocne inspiracje” – zajęcia plastyczne
W oczekiwaniu na święta, dzieci uczęszczające do świetlicy brały udział w
zajęciach plastycznych przygotowanych przez panią Lucynę. Zajęcia te
miały na celu podtrzymać tradycje tych świąt, a malowane farbami
gipsowe pisanki, zajączki i kurki były miłym akcentem dekoracyjnym w
domach Fajlandczyków. Podczas wspólnej pracy dzieci były bardzo
skupione i zaangażowane, chętnie mieszały kolory, żeby pisanki były
niepowtarzalne, a zajączki i kurki pomalowane ze wszystkimi szczegółami.
„Dzień przyjaciół w świetlicy” – zabawy, krzyżówki, konkursy, piosenki
Pani Marta w marcu zorganizowała zajęcia - „Dzień
przyjaciół w świetlicy”. Na zajęciach dowiedzieliśmy się przede
wszystkim co to znaczy być przyjacielem dla drugiej osoby. Być
przyjacielem, to:
 umieć patrzeć na drugiego człowieka w chwilach radości i w
chwilach smutku i potrafić dzielić to z nim,
 umieć dostrzegać dobro i piękno, które posiada każdy
człowiek i potrafić je podziwiać,
 prosić o przebaczenie i przebaczać i umieć o tym zapomnieć,
 znaczy stanąć u boku tego, kto stracił wszelką nadzieję i darzyć go miłością.
Zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Rozwiązywaliśmy krzyżówki z
hasłami: przyjaźń, przyjaciele, przyjaciółka. Na zakończenie wspólnie stworzyliśmy
dekalog przyjaźni.
Opowieści o przyrodzie- część III
Na
zajęciach
pod
hasłem
„Opowieści o przyrodzie” czytaliśmy
opowiadania związane z kolejną porą
roku - wiosną i jej pierwszym
miesiącem – marcem. Co ciekawego
dzieje się w przyrodzie i na inne
pytania miały odpowiedzieć dzieci zaproszone na to przyrodnicze spotkanie. Z zadaniem
poradziły sobie bardzo dobrze. W ten sposób poznały różne ptaki, ich wiosenne
zwyczaje, tryb życia. Zajrzały do podziemnej norki świstaka, podpatrzyły górskiego
zająca, przyjrzały się wiosennym kwiatom. Na zakończenie kolorowały jedne z
piękniejszych i bardzo pożytecznych ptaków naszych lasów- dzięcioła zielonego. Zajęcia
prowadziła pani Bożena.

Z piosenką przez świat
Na wiosenne śpiewanie zaprosiła uczniów świetlicy pani
Bożena. Podczas tych zajęć dzieci nauczyły się popularnej piosenki
pt.„Słoneczko nasze”.
Utwór podobał się dzieciom, toteż szybko
opanowały jego słowa i melodię. Na zakończenie wspólnie ją
zaśpiewały. Nie brakowało chętnych do indywidualnych popisów. W
przerwie dzieci odgadywały wiosenne zagadki, malowały ilustrację
do treści utworu. Za swoją aktywność twórczą wszyscy zostali nagrodzeni.
„Wiosenny turniej przyrodniczy”- współzawodnictwo
grupowe
W marcu 2018 roku, pani Marta zorganizowała „Wiosenny
turniej przyrodniczy”. Turniej rozpoczęła gawęda o wiośnie, zmianach
jakie powoli zachodzą w przyrodzie, pierwszych jej zwiastunach.
Następna część, dotyczyła znajomości nazw poszczególnych miesięcy,
znajomości pór roku. Pani podzieliła uczniów na dwa zespoły, każdy
miał do rozwiązania kilka zadań m.in.:
a)
podanie nazw 6 ptaków, które przyleciały z ciepłych krajów,
b)
jakie zwierzęta obudziły się z snu zimowego,
c)
jakie kwiaty zakwitły na łąkach.
Dzieci rozwiązywały również zagadki o tematyce wiosennej. Między zespołami toczyła się
„zacięta walka” o punkty.
„Woda źródłem życia” – zajęcia edukacyjne
W marcu w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Światowy Dzień Wody.
Zajęcia prowadzone przez panią Lucynę dotyczyły bardzo ważnego
tematu – znaczenia wody w życiu człowieka. Dzieci wypowiadały się
dlaczego woda jest niezbędna do życia, a następnie dowiedziały się jak
prawidłowo korzystać z jej zasobów oraz jak zmniejszyć zużycie wody na
naszej planecie. Przypomniały sobie obieg wody w przyrodzie oraz
sposoby oszczędzania jej. Celem sprawdzenia czy w naszym domu oszczędza się wodę był
krótki test. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną projektując kroplę
wody.
Wizyta przedszkolaków
w świetlicy szkolnej
W dniach 12, 15 i 16 marca Fajlandię odwiedziły dzieci z Przedszkoli
nr 8,10 i 20. Każdego dnia przedszkolaki zwiedzały szkołę oraz brały udział w
warsztatach plastycznych przygotowanych przez wychowawców świetlicy.Każdego dnia
po ukończeniu pracy plastycznej przedszkolaki otrzymały upominek: zakładkę do książki
oraz gipsową figurkę do malowania przygotowaną przez p. Lucynę Witkowską.
Przedszkolaki wychodziły ze szkoły z uśmiechem na ustach. Mamy nadzieję, że wrócą do
nas już we wrześniu jako pierwszoklasiści.

KWIECIEŃ
„Czy muzyka jest w trawie ukryta?” – zajęcia tematyczne
i konkurs muzyczny
6 kwietnia 2018 r. pani Agnieszka zaprosiła chętnych Fajlandczyków do udziału
w zajęciach poświęconych muzyce, a dokładniej otaczającym nas dźwiękom. Dzieci
zastanawiały się wspólnie, jakie dźwięki można usłyszeć, np. w lesie, na ulicy…
Odgadywały także zagadki słuchowe – rozpoznając odgłosy różnych zwierząt.
Uczyły się nowej piosenki o wiośnie. W drugiej części zajęć dzieci, w utworzonych
zespołach, rozwiązywały muzyczne rebusy, krzyżówkę oraz wykreślankę. Na
zakończenie otrzymały drobne upominki.

„Różne sposoby na wredne choroby”
W kwietniu pani Ewa przeprowadziła zajęcia promujące zdrowy
styl życia pod hasłem "Różne sposoby na wredne choroby", których
celem było uświadomienie najmłodszym znaczenie zdrowia i higieny.
Uczniowie dowiedzieli się jakie czynniki na co dzień zagrażają zdrowiu,
dlaczego warto dbać o higienę i w jaki sposób należy to czynić, jak rozwijać
sprawność ruchową.
„Ortografia twardy orzech, ale każdy zgryźć go może”
W kwietniu pani Ala zaprosiła dzieci do udziału w turnieju.
Tym razem Fajlandczycy zmierzyli się z zadaniami związanymi
z polską ortografią. Dzieci rozwiązywały zadania w grupach.
Do zadań należało m.in.: kalambury, połączenie trudności
ortograficznej z odpowiednim wyrazem, uzupełnianie tekstu wyrazami z ó lub u. Zagadki
nie były łatwe, jednak dzieci wykazały się ogromną wiedzą. Wszyscy zostali nagrodzeni.

„Talerz pełen zdrowia” – zajęcia plastyczno-techniczne
W kwietniu pani Lucyna zaprosiła dzieci do udziału
w zajęciach „Talerz pełen zdrowia”. Zajęcia te miały na celu
propagowanie zdrowego stylu życia jak również poszerzenie
wiedzy na ten temat oraz uświadomienie zagrożeń dla młodego
organizmu. Dzieci otrzymały tekturowe puste talerze, a ich zadaniem było zapełnić talerz
zdrowymi produktami. Na talerzach zrobiło się bardzo kolorowo i smacznie. Wspólne
zdjęcie na zakończenie było miłym podsumowaniem.

„Kartki Wielkanocne”
W kwietniu pani Ada spotkała się z dziećmi na zajęciach
dotyczących tradycji Wielkanocnych. Uczniowie swobodnie
wypowiadali się na temat przygotowań i symboli Świąt
Wielkanocnych w rodzinnym domu. Wspólnie redagowali życzenia
oraz tworzyli przepiękne kartki świąteczne, które były miłym
podsumowaniem zajęć.
„Zadania i łamigłówki dla logicznie myślącej główki” – konkurs
Do rywalizacji w konkursie, który przygotowała pani Lucyna stanęły trzy
grupy dzieci. Uczestnicy zostali podzieleni losowo, a każda grupa wyłoniła
kapitana. Na początku ustalono zasady naszej zabawy oraz punktację.
Zadania konkursowe były różnorodne i nie zawsze należały do łatwych.
Dzieci były bardzo dzielne i walczyły do końca. Udział w konkursie był dla nich dobrą
zabawą, a nagrody dla wszystkich miłą niespodzianką.

Pan zdrowa kanapka
Jak ważne jest zdrowie - ten tylko się dowie, kto je stracił.
Słowa wieszcza dobitnie uzmysławiają nam, jak ważne jest zdrowie
człowieka. Toteż jednym z tematów zajęć w świetlicy było
spożywanie II śniadania w szkole - co sprzyja zdrowiu dzieci.
Najpopularniejszą przekąską do szkoły, pracy, podróży, czy w domu jest kanapka.
Może ona stanowić pełnowartościowy posiłek, ale trzeba spełnić kilka warunków. I o tym
rozmawialiśmy z uczniami klas 3. Degustowaliśmy różne rodzaje pieczywa, poznając jego
walory smakowe i odżywcze. Rozpoznawaliśmy smaki – czyli różne zdrowe dodatki do
pieczywa, między innymi warzywa, zioła, kiełki różnych roślin. Nie zapomnieliśmy też o
estetyce spożywania drugiego śniadania w warunkach szkolnych. Zajęcia podobały się
dzieciom. Prowadziła je pani Bożena.
Ortografia na wesoło
W kwietniu na zabawy z ortografią zaprosiła uczniów klas 2
pani Bożena. Królewna z „ Bajki o śpiącej królewnie” wykazała się
wyjątkową niefrasobliwością i lenistwem, które skutkowało tym,
że edukacyjny żywot zakończyła w tej samej klasie.
W przeciwieństwie do bohaterki bajki, dzieci wypisały prawidłowo wszystkie wyrazy
z trudnościami ortograficznymi. Przygotowały pięknie ilustrowane plansze z
tymi
słowami. Uczniowie pracowali w dwóch grupach. Dobrze sprawdzili się w pracy
zespołowej.

Super kolega, super koleżanka
Zajęcia pod hasłem „Super kolega, super koleżanka” były
przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych. W grupie uczniów klas 1
i 2 oraz 3. Spośród zaproszonych na zajęcia uczniów wybraliśmy super
kolegę, super koleżankę. Celem tego spotkania było przypomnienie zasad
dobrego koleżeństwa i sformułowanie wniosku, że tylko swoim zachowaniem możemy
zmienić kontakty z innymi tj. zachowywać się tak, by innym było przyjemnie w naszym
towarzystwie. Zajęcia prowadziła pani Bożena.
„Burza witamin” – zajęcia edukacyjno – plastyczne
W kwietniu pani Marta zorganizowała zajęcia edukacyjno –
plastyczne nt. burzy witamin. Na początku wysłuchaliśmy
wiersza S. Kraszewskiego „Dla każdego coś zdrowego” ilustrowanego obrazkami.
Pani Marta zachęcała dzieci do swobodnych wypowiedzi i odpowiedzi na zadawane
pytania:
–
Co to znaczy „zdrowe odżywianie”?
–
Jakie produkty powinniśmy jeść aby zachować zdrowie?
–
Dlaczego powinniśmy jeść produkty mleczne?
–
Jakie produkty wpływają korzystnie na nasze zdrowie?
–
Dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw?
–
Czego dostarczają nam owoce i warzywa?
Później rozmawialiśmy na temat witamin. Dowiedzieliśmy się, że witaminy to substancje
niezbędne dla zdrowia naszego organizmu. Wpływają one na nasz wzrost, budowę kości,
odporność na choroby, a nawet na naszą pamięć.
Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Witaminowa burza na talerzu”.
Prace były przecudne, kolorowe i bardzo smaczne.

„Dzień Książki” - „Z jakiej to bajki?” - konkurs ze znajomości bajek i wierszy
17 kwietnia 2018 r., z okazji obchodzonego w kwietniu Dnia Książki, pani
Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału w konkursie. Fajlandczycy
rywalizowali w konkurencjach, które sprawdzały ich znajomość bajek i
wierszy. Wśród zadań znalazły się zagadki, bajkowa krzyżówka, kalambury,
przyporządkowywanie rekwizytów do poszczególnych bajek oraz wpisywanie brakujących
słów w znanych wierszach dla dzieci.

„Poznaj Marię, dziewczynkę, która lubi mieć plan” –uwrażliwienie
uczniów na osoby ze spektrum autyzmu
W kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej
okazji pani Ula zorganizowana akcję „Na niebiesko dla autyzmu”, mającą
na celu podniesienie świadomości na temat autyzmu.
Na znak
solidarności z osobami z autyzmem ubraliśmy się
na niebiesko.
Poznaliśmy m. in. historię „Marii, dziewczynki, która lubi mieć plan”. Obejrzeliśmy krótki
film pt. „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”. Dzięki tej akcji mogliśmy poszerzyć swoją
wiedzę na temat specyficznych zachowań i trudności, które napotykają osoby z
autyzmem.
Międzyszkolny konkurs
„Po koleżeńsku i bezpiecznie bawimy się w Krainie Kolorowych Dzieci”
Dnia 19 kwietnia 2018r. dzieci ze świetlicy Fajlandek wybrały się
z panią Adrianną na międzyszkolny konkurs pt. „Po koleżeńsku i
bezpiecznie bawimy się w Krainie Kolorowych Dzieci” zorganizowany
przez SP nr 11. Do udziału w konkursie zostały zaproszone 4 osobowe
zespoły klas I – III ( Hanna G. Ia, Liwia H. IIa, Hubert B. IIIa, Julian S.
IIIa). Zadania obejmowały rozgrywki sportowe, zabawy twórcze oraz znajomość zasad
bezpieczeństwa w szkole, w domu, na podwórku i w cyberprzestrzeni. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni. To był wyczerpujący, ale udany dzień!
Dzień Ziemi - zajęcia edukacyjno – plastyczne
Dnia 20.04.2018 roku pani Marta zorganizowała imprezę pod hasłem
„Dzień Ziemi”. Na początku zajęć dowiedzieliśmy się, że święto naszej
planety obchodzone jest od 1970 roku. Ziemia daje nam powietrze,
żywność, wodę, schronienie. Ziemia jest naszym domem. Naszą
powinnością jest dbać o nią. W czasie imprezy ułożyliśmy również – zasady postępowania
przyjaciół przyrody. Oto kilka z nich:
 podziwiaj piękno dzikich roślin i kwiatów polnych, ale pozostaw je w naturalnym
środowisku,
 nie niszcz ptasich gniazd i nie rozgrzebuj mrowisk,
 chroń drzewa i lasy – są one płucami świata,
 oszczędzaj wodę dokręcając krany,
 chroń glebę, wodę, powietrze,
 mądrze korzystaj z energii,
 ...i wiele, wiele innych.
Na koniec zajęć pani Marta wyróżniającym się uczestnikom wręczyła odznakę
„Ekologa”.

Jak być eko?- zajęcia czytelnicze
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi Fajlandczycy dowiedzieli się,
jak dbać o środowisko. Dzieci czytały wierszyki o tematyce ekologicznej:
segregowania odpadów, szanowania wody, prądu. Celem zajęć było
kształtowanie postawy ekologicznej. Na koniec wszyscy zaśpiewali
piosenkę „Moja planeta”. Teraz każdy Fajlandczyk wie, że dbając o
środowisko dba o swoje zdrowie. Zajęcia prowadziła pani Ala.
„Śmieciu precz”
Celem zajęć było kształtowanie umiejętności dzielenia odpadów
na: papierowe, szklane, metalowe, plastikowe i kompost. Pani Basia
przeczytała wiersz pt. „Segregujecie śmieci”. Następnie rozłożyła
obrazki ilustrujące pojemniki na odpady. Dzieci miały za zadanie wyciąć z kolorowych
czasopism elementy i przykleić je do odpowiedniego pojemnika.

„Dobre rady na złe odpady czyli ekologiczny Czerwony
Kapturek”- rozwijanie proekologicznych zachowań
22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Z tej
okazji z panią Ulą rozmawialiśmy o tym, jak należy dbać o
naszą planetę - Ziemię. Z dużym zainteresowaniem
słuchaliśmy bajki pt. „Dobre rady na złe odpady, czyli
ekologiczny Czerwony Kapturek”. Rozwiązywaliśmy zagadki oraz doskonaliliśmy
umiejętności segregowania śmieci.
„Dzień Ciszy” w świetlicy
25 kwietnia obchodziliśmy "Dzień Ciszy w świetlicy". Koordynatorem
wydarzenia była pani Ewa. Wszystkie wychowawczynie pracujące w
świetlicy przeprowadziły z dziećmi zajęcia na temat szkodliwego wpływu
hałasu na nasze zdrowie. Dzieci układały listę sposobów walki z hałasem możliwych do
zrealizowania w szkole. Fajlandczycy tworzyli hasła propagujące ciszę. Pod nadzorem
pani Ewy uczniowie wykonali gazetkę na ww. temat. Ogłoszony też został konkurs na
najciekawszy plakat promujący ciszę.

„Fizia i Pan Hałas” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
W kwietniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości
Zagrożenia Hałasem. W nawiązaniu do tego święta pani Ula przeczytała
nam bajkę pt. „Fizia i Pan Hałas”. Opowieść ta, skłoniła nas do
poszukiwania odpowiedzi na pytania: Co to jest hałas? Jakie są jego źródła?
Jak on wpływa na nasze zdrowie? Jak możemy z nim walczyć? Na koniec
wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „Cisza i hałas”.

„Śnieżnobiały uśmiech”
26 kwietnia pani Ewa zorganizowała dla uczniów spotkanie z panią
pielęgniarką pod hasłem "Śnieżnobiały uśmiech". W trakcie zajęć
dzieci utrwaliły wiedzę, w jaki sposób należy dbać o zęby. Pani
pielęgniarka Janeczka przeprowadziła konkurs wiedzy z zakresu
dbałości o zdrowie. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek
oraz szczoteczkę do zębów. Na zakończenie dzieci obejrzały bajkę „Dr Ząbek i legenda
Zębolandii".
„Zagadki ortograficzne”
W kwietniu pani Basia przygotowała dla Fajlandczyków ćwiczenia
ortograficzne aktywizujące twórcze myślenie – zagadki. Dzieci miały
za zadanie odgadnąć wyrazy w oparciu o odczytane skojarzenia.
Przykład: bilet, przystanek, podróż, wycieczka – autobus. Laureatami
konkursu zostali: Anita z klasy 2a, Staś z klasy 3b i Zosia z klasy
3g.
„Mój przyjaciel”
Pod koniec kwietnia pani Adrianna uświadomiła uczniom, jak
ważna w naszym życiu jest przyjaźń. Pierwszym zadaniem było
wysłuchanie bajki o dwóch ołówkach, następnie dzieci układały z
rozsypanki wyrazowej cechy prawdziwego przyjaciela. Ostatnim zadaniem,
jakie mieli przygotować uczniowie było narysowanie dowolną techniką
portretu najlepszego przyjaciela. Na rysunkach znajdowały się postacie
rówieśników z klasy, czy podwórka. Nie było zaskoczeniem, że na
portretach znajdowały się nawet domowe zwierzątka, takie jak koty i psy. Uczniowie
otrzymali również Kodeks wzorowego przyjaciela.

Opracowanie: Alicja Katrycz

