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„Rodzinki instrumentów” - zajęcia edukacyjne oraz mistrzostwa w odgadywaniu zagadek
o instrumentach muzycznych
Tuż na początku nowego roku kalendarzowego pani Agnieszka zaprosiła Fajlandczyków do
udziału w zajęciach poświęconych muzycznym instrumentom. Dzieci odpowiadały na pytania: Co to
jest instrument muzyczny? Na jakie grupy – „rodzinki” możemy je podzielić? Pani Agnieszka
zapoznała Fajlandczyków z klasyfikacją instrumentów, a następnie dzieci
próbowały przyporządkować ilustracje z różnymi instrumentami do
poszczególnych grup – „rodzinek”. Na zakończenie zajęć usłyszeć można było
nietypowe opowiadanie, ponieważ towarzyszyły mu dźwięki instrumentów
perkusyjnych wyciągnięte ze świetlicowej „muzycznej skrzynki”.
W pierwszym tygodniu stycznia Fajlandczycy rozwiązywali także zagadki o instrumentach
muzycznych. Mistrzami zostali: Dawid i Laura z klasy 1b oraz Bartek z klasy 4f. Gratulujemy!
„W karnawałowych rytmach” - zabawa muzyczna - tańce różnych narodów
W styczniu pani Agnieszka zaprosiła dzieci do odbycia niezwykłej podróży, a
była to podróż muzyczna. Fajlandczycy poznawali tańce charakterystyczne czy też
kojarzące się z poszczególnymi krajami, m.in. Rosją, Grecją, Francją,
Hiszpanią. Muzyczna podróż zakończyła się oczywiście w Polsce
tańcem „Kaczuchy”.
„Zdrowy styl życia”
W styczniu Pani Adrianna zaprosiła dzieci do udziału w zajęciach
dotyczących zdrowego stylu życia. Celem zajęć było kształtowanie
prozdrowotnych nawyków wśród uczniów, przede wszystkim promocja
aktywności ruchowej podczas sportowych zabaw zimowych.
„ Dzień Babci, Dzień Dziadka – zajęcia plastyczne”
Na koniec stycznia Fajlandczycy zostali zaproszeni do udziału w
zajęciach plastycznych z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci chętnie
wykonały przepiękne laurki. Uczniowie wypowiadali się na temat babci i
dziadka, przybliżając zebranym dzieciom ich cechy charakteru i upodobania.
Celem zajęć było przede wszystkim przypomnienie o zbliżającym się dniu
Babci i Dziadka, a także umocnienie więzi rodzinnych. Zajęcia zorganizowała
Pani Adrianna.

„Bezpieczne ferie” - spotkanie z Panią Pielęgniarką
W styczniu pani Magda zaprosiła do naszej Fajlandii Panią pielęgniarkę
Janinę Bobek. Spotkanie odbyło sie pod hasłem " Bezpieczne ferie".
Na początku pani Janina i pani Magda przeprowadziły w świetlicy
pogadankę. Rozmowa dotyczyła zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego
podczas zimowych ferii w domu jak i na dworze. Następnie dzieci obejrzały trzy
filmy edukacyjne pt. "Bezpieczne ferie zimowe", "Kilka ważnych rad, jak
spędzać ferie zimowe" oraz "Bezpieczne zachowania".
Na koniec dzieci odgadywały zagadki. Wszystkim dzieciom bardzo podobało się to spotkanie.
„Czy to bezpieczne?”- scenki dramowe. Stworzenie obrazkowego kodeksu „Wiem, jak się
bezpiecznie bawić”.
Przed feriami p. Ula przeczytała nam kilka historyjek opisujących zachowania dzieci podczas
zabaw zimowych. Naszym zadaniem było odegrać scenki przedstawione w
danych historyjkach. Wspólnie omówiliśmy sobie czy zachowanie bohaterów
było właściwe czy nie. Na koniec stworzyliśmy obrazkowy kodeks „Wiem jak się
bezpiecznie bawić”. Teraz już wiemy jak bezpiecznie spędzać czas podczas
wypoczynku zimowego, zarówno w domu jak i na świeżym powietrzu.
„Pięć zmysłów mam…” – zabawy badawcze
Wzrok, słuch, węch, smak, dotyk... Co to takiego? Tak, tak to… zmysły.
Podczas zabaw badawczych zorganizowanych przez p. Ule poznaliśmy je
wszystkie, wykorzystując do tego oczy, uszy, nos, język i ręce. Za pomocą
smaku rozpoznawaliśmy różne produkty spożywcze, wąchaliśmy zioła i
przyprawy ukryte w pojemniczkach, rozwiązywaliśmy dźwiękowe
zagadki, odgadywaliśmy jaki przedmiot zniknął, za pomocą dotyku
rozpoznawaliśmy przedmioty ukryte w worku, z zamkniętymi oczami
dopasowywaliśmy materiały o tej samej fakturze. Na koniec dowiedzieliśmy się jak należy właściwie
dbać o nasze zmysły.
Jak wygląda powitanie Nowego Roku w różnych częściach świata?
Jaka jest różnica między Nowym Rokiem, a Sylwestrem? Jak obchodzony jest
Sylwester na świecie? Odpowiedzi na te i inne pytania dzieci poznały podczas podróży
z p. Basią. Dzieci odwiedziły miasta w Austrii, Francji, Włoszech, Brazylii i Chinach.
Na dłużej zatrzymały się w Polsce. Wysłuchały opowiadania L. Krzemienieckiej „ O
Nowym Roku i Młynarzu Sylwestrze”. Wykonały czapki karnawałowe. Zajęcia
zakończyły nauką podstawowych kroków tanecznych.
„Kto maluje szyby i drzewa na biało”
Z czym kojarzy się zima? Oczywiście ze śniegiem. I choć za oknem nie widać śniegu,
dziś można było wyczarować płatki śniegu w świetlicy pod okiem p. Basi. Śnieżynki wycięte
przez dzieci to prawdziwe dzieła sztuki.
Ortografia na wesoło
Na zajęcia poświęcone ortografii zaprosiła uczniów klas 1-3 pani Bożena.
I grupa zapoznała się z wyrazami z „ó” niewymiennym. Uczniowie wykonali
obrazkowe słowniczki ortograficzne. Kolejny świetlicowy zespół zapoznał się z
wyrazami z „rz” niewymiennym. Do tej ortograficznej zabawy wprowadził nas
wiersz. Jego bohaterem był krasnal Koszałek Opałek. Uczniowie podzieleni na
dwie grupy rysowali krasnala i wypisywali wszystkie wyrazy z „rz”
niewymiennym. Powstały dwie prace plastyczne prezentujące krasnala wraz z
wyrazami z „rz”. Wywiesiliśmy je w świetlicy szkolnej. Mają pomóc w zapamiętaniu wyrazów z tą

trudnością ortograficzną. Zabawy ortograficzne podobały się dzieciom.
Opowieści o przyrodzie
Przyroda miasta była tematem zajęć , które dla uczniów klas 1-3 przeprowadziła pani Bożena.
Czytaliśmy na nich opowiadania o zwierzętach zamieszkujących w naszych
miastach. Uczniowie słuchali ich z zainteresowaniem, ciekawie dzielili się swoją
wiedzą na ten temat, zadawali wiele pytań. Szczególną uwagę zwróciliśmy na
ptaki zamieszkujące nasze osiedla i na konieczność niesienia im pomocy zimą.
Następnie kolorowaliśmy obrazek gołębia- skalnego ptaka, który nie tylko
zaakceptował życie w środku miasta, a nawet je faworyzuje . Zajęcia przyrodnicze
podobały się dzieciom.
Różne kraje i zwyczaje-zajęcia czytelnicze
W pewien styczniowy poranek pani Alicja zaprosiła dzieci na zajęcia czytelnicze,
Tematem tych zajęć były zwyczaje w różnych krajach świata. Dzieci dowiedziały się co
lubią jeść Francuzi, dlaczego w Chinach wybudowano wielki mur oraz jakie budowle
powstały w starożytnym Rzymie.
W krainie melodii- konkurs wokalny.
W styczniu odbył się w świetlicy konkurs wokalny pod tytułem „ W
Krainie Melodii”. Zadanie uczestników polegało na zaśpiewaniu ulubionej
piosenki. Zgłosiło się wielu ochotników. Najlepszym wokalistą okazał się Igor
z klasy 3b, a w kategorii zespół wygrała drużyna z klasy Ia. Organizatorem
konkursu była pani Alicja.
Prezenty dla Babci i Dziadka
W styczniu jak zawsze świętujemy Dzień Babci i Dziadka, ważne
święto w kalendarzu wszystkich wnucząt. Na tę okazję dzieci pod opieką
p. Lucyny wykonały upominki. Każde dziecko mogło przygotować coś od
siebie, samodzielnie wykonując dekoracyjne serduszko w różnych
kolorach. Dzieci z wielkim zaangażowaniem podchodziły do zajęć, chcąc
wręczyć Babci i Dziadkowi własnoręcznie wykonany upominek.
Matematyczne podchody
W styczniu p. Lucyna zaprosiła dzieci z klasy I na zajęcia edukacyjne. Celem zajęć było
kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20.
Rywalizacja odbywała się na dużej grze planszowej, która zachęciła
uczniów do wysiłku umysłowego i szybkiego rozwiązania swojego
działania. Każdy chciał szybko dotrzeć do mety, na której czekały
nagrody. Wszyscy świetnie się bawili, łącząc naukę z zabawą.
„Dumnie powiewa biało-czerwona”
W styczniu około 200 uczniów dzieci z naszej szkoły wykonało prace na
wojewódzki konkurs „Dumnie powiewa biało-czerwona”. W etapie szkolnym
wybrano 5 prac, które przeszły do etapu wojewódzkiego, w tym 2 wykonane pod
kierunkiem pani Ewy. Są to prace Zuzanny z IV b oraz Kornelii z IV a. Gratulujemy
sukcesu uczennicom.
„Śnieżnobiały uśmiech mam, bo o zęby dbam.
W styczniu pani Ewa rozmawiała z dziećmi na temat zachowania
bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, odpowiedniego ubioru stosownego
do pogody. Dzieci dowiedziały się jak należy postępować w przypadku
odmrożeń. Utrwalały znajomość telefonów alarmowych. Ćwiczyły w jaki
sposób wzywać pogotowie do poszkodowanego w wypadku.

„Moja Babcia” – zajęcia czytelnicze
W styczniu p. Kornelia zorganizowała zajęcia czytelnicze pt. „Moja
Babcia”. Celem zajęć było przybliżenie postaci babci oraz jej rola i
nieoceniona pomoc na co dzień. Uczniowie wysłuchali bajek o babci i
wykonali jej portret .
„Piramida żywienia” - quizy
W styczniu p. Marta zorganizowała imprezę pt. „Piramida żywienia”. Pani podzieliła uczniów
na cztery grupy. Każda z grup otrzymała sześciopiętrową piramidę. Zadaniem
zespołów było wypisanie zaczynając od dołu, co leży u podstaw żywienia, co
powinniśmy jadać codziennie, co kilka razy w tygodniu, co kilka razy w miesiącu.
Następnie po wykonaniu zadania, każda z grup prezentowała swoje piramidy. Była to
super zabawa, dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy na temat odżywiania. Na
koniec zajęć wspólnie ułożyliśmy 10 przykazań zdrowego żywienia, zgodnie z
wiadomościami, które poznaliśmy na poprzednich zajęciach.

„Najlepszy znawca ortografii” - mini dyktando
Najważniejszą częścią poprawnego pisania jest opanowanie
ortografii. Nauczanie ortografii jest kształceniem umiejętności i
nawyków bezbłędnego zapisywania wyrazów. Zdobycie tych
umiejętności jest na początku nauki trudne i wymaga systematycznych
ćwiczeń. W styczniu p. Marta zorganizowała zabawy ortograficzne dla
klas II i III. Była super zabawa. Rozwiązywaliśmy dużo krzyżówek,
rebusów, quizów. Na koniec zajęć uczniowie z klas II i III pisali mini
dyktando. Pani Marta ogłosiła „Mistrza ortografii” z klas II oraz „Mistrza ortografii” z klas III.
„Dzień Bezpiecznego Internetu” - zajęcia edukacyjne oraz wykonanie gazetki tematycznej
Dnia 6 lutego pani Agnieszka zaprosiła Fajlandczyków do udziału w
zajęciach poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Dzieci zapoznały
się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Obejrzały trzy filmiki z serii
„Owce w sieci” oraz prezentację multimedialną. Na zakończenie spotkania
rozwiązały quiz przygotowany przez panią Agnieszkę pt. „Czy to prawda, że…?”.
Podsumowaniem było wykonanie gazetki informacyjnej w naszej świetlicy.
„ Światowy Dzień Kota”
W lutym Pani Adrianna zaprosiła chętne dzieci do udziału w zajęciach z
okazji zbliżającego się Dnia Kota. Dzieci wypowiadały się na temat swoich
pupilów, opisując dokładnie ich wygląd zewnętrzny, jaki i cechy charakteru.
Następnie wysłuchały wiersza pt. „Chory kotek” Stanisława Jachowicza.
Kolejną częścią zajęć był quiz tematyczny. Fajlandczycy uczestniczyli również
w zabawach muzyczno- ruchowych. Na sam koniec zajęć uczniowie otrzymali
dyplomy za aktywny udział w zajęciach.
„Kotka w białych pantofelkach” Zajęcia czytelniczo - plastyczne
W lutym wspólnie z p. Magdą przenieśliśmy się do świata opowiadania pt.
"Kotka w białych pantofelkach". W tym dniu czytaliśmy opowiadanie, w którym
głównym bohaterem był kot. Ponad to dzieci bardzo aktywnie kolorowały obrazki z
ulubionym bohaterem z opowiadania. Każdy uczestnik zajęć mógł również
opowiedzieć historię swojego ulubieńca. Powstało wiele ciekawych prac, z których

powstał wernisaż.
„ Karnawał czas zabawy, radości i uśmiechu”- zajęcia muzyczno- ruchowe.
Na początku lutego w świetlicy odbył się bal karnawałowy
przygotowany przez panią Ulę i panią Magdę. Dzieci miały okazję wziąć
udział nie tylko w tańcach przy ulubionej muzyce, ale także w różnych
konkursach. Odbyły się konkursy tj. malowanie na balonie, taniec na
gazecie, najładniej zatańczony taniec i najbardziej aktywnego uczestnika
zabawy. Bal minął szybko w miłej i wesołej atmosferze. Wiele dzieci
otrzymało nagrody – pamiątki. Świetlicę uczniowie opuszczali z balonem
w ręku — tak jak nakazuje zwyczaj karnawałowy! Czekamy na bal! Do następnego roku!
„ Świetlicowy Turniej Zimowy”
W lutym p. Basia zaprosiła dzieci do udziału w Świetlicowym Turnieju
Zimowym. Dzieci zostały podzielone na grupy. Każda grupa miała do wykonania
kilka zadań: odgadnąć kilka zagadek, odczytać hasła, skończyć rymowankę,
zaprojektować zimowy ubiór. Dużo śmiechu było przy przedstawianiu za pomocą
ruchu wylosowanego hasła.

Bezpieczeństwo ponad wszystko- zajęcia cykliczne
Luty to jeden z miesięcy kalendarzowej zimy oraz ferii zimowych w tym roku szkolnym. W
związku z tym zajęcia świetlicowe przed i po feriach zimowych oraz
różne pogadanki poświęcone były tej tematyce. Czytaliśmy
opowiadania o zimowych zabawach, odpowiadaliśmy na pytania
dotyczące tekstu pod kątem bezpieczeństwa. Ustaliliśmy zasady
bezpiecznych zachowań dzieci zimą. Uczniom wyjeżdżającym na ferie
zimowe przypomnieliśmy, jak należy zachowywać się na stoku,
zapoznaliśmy z regułami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz
jak radzić sobie z w przypadku odmrożeń. Zajęcia podobały się
dzieciom , wykazały na nich dużą aktywność. Przeprowadziła je dla
nich pani Bożena.
Zimowe ABC- kodeks bezpiecznych ferii.
Tuż przed feriami Fajlandczycy wzięli udział w zajęciach tematycznych
poświęconych bezpieczeństwu podczas ferii zimowych. Pani Ala
przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
Zadaniem Fajlandczyków było stworzenie „kodeksu bezpiecznych zabaw
zimowych”. Na koniec zajęć każdy wykonał pracę plastyczną- narciarza na
patyczkach.
„Matematyczny omnibus” – konkurs matematyczny
W lutym p. Marta zrobiła sprawdzian wiedzy z matematyki dla uczniów klas II i III z
wykorzystaniem programów edukacyjnych. Dzieci zmierzyły się z
dwoma testami. Liczyły w przód i w tył od danej liczby po 1,
dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000.
Zapisywały cyframi i odczytywały liczby w zakresie 1000, dodawały i
odejmowały liczby w zakresie 100, sprawdzały wyniki odejmowania za
pomocą dodawania. Sprawdzaliśmy również znajomość tabliczki
mnożenia. Było mnóstwo zadań, a przy tym fajnej zabawy.
Dzień Kota

8 lutego w naszej świetlicy obchodziliśmy Dzień Kota, który zorganizowała p. Lucyna.
Zadaniem tego święta było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka. Podczas zajęć dzieci
opowiadały o swoich kotkach, ich zwyczajach i opiece nad nimi. Wysłuchały wierszy Juliana Tuwima
i Stanisława Jachowicza, w których bohaterem jest kotek, przypomniały sobie bajki z udziałem
puszystych czworonogów. Na zakończenie był quiz, który nie tylko był dobrą zabawą, ale także
wzbogacił wiedzę dzieci na temat tych wspaniałych zwierząt. Nagrody dla wszystkich były miłym
podsumowaniem.
Zimowe obrazy – zajęcia plastyczno- czytelnicze
Pani Kornelia zaprosiła Fajlandczyków na zajęcia plastycznoczytelnicze, na których wysłuchali oni zimowych opowieści. Na zakończenie
wykonali pracę plastyczną za pomocą sprężynowych bałwanków. Wszyscy
świetnie się bawili.

„Bezpieczne ferie zimowe” 2018
6 lutego 2018 roku przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze – sierż. szt.
Arkadiusz Przypisek spotkał się z uczniami naszej szkoły. Głównym celem spotkania było
bezpieczeństwo dzieci w czasie zbliżających się ferii zimowych. Spotkanie zorganizowała p. Marta
i p. Adrianna w ramach Programu profilaktyczno – edukacyjnego
„Mały Ratowniczek”. Pan Policjant szczególnie skupił się na
omówieniu z uczniami zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania
sportów zimowych i podczas zabaw na świeżym powietrzu.
Przestrzegał przed ślizganiem się na skutych lodem rzekach oraz
ostrzegał przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ulic i
rzek. Prosił o zachowanie szczególnej ostrożności podczas
poruszania się po drogach po zmroku i przekonywał uczniów o
tym, że noszenie odblasków wpływa na poprawę bezpieczeństwa.
Na koniec spotkania nasz gość życzył wszystkim udanych,
bezpiecznych i zdrowych ferii zimowych.
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