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WRZESIEŃ
„Witamy w szkole, witamy w świetlicy”
– zajęcia integracyjne
We wrześniu Pani Adrianna zaprosiła dzieci na spotkanie integrujące
grupę świetlicową. Dzieci poznawały się poprzez wspólne gry i zabawy.
Nikomu nie zabrakło uśmiechu na twarzy.
Świetlicowe podchody
Każdy kto uczęszcza do świetlicy wie jak powinien się zachowywać,
jakie obowiązują zasady, co trzeba zrobić by być dobrym kolegą czy
koleżanką. Dzieci mogły je sobie przypomnieć i utrwalić podczas
świetlicowych podchodów. W szkole na korytarzach umieszczone były
strzałki, które prowadziły do ukrytych zdań - zasad właściwego
zachowania. Zabawa wszystkim bardzo się podobała. Chyba kiedyś ją powtórzymy, bo utrwalenie
właściwych zasad dobrego zachowania nigdy za wiele.

„Oklaski za odblaski” – konkurs o bezpieczeństwie na drodze
Warto poznawać i przypominać zasady zachowania się w ruchu
drogowym, by być bezpiecznym. 12 września 2018 r. pani Agnieszka
zaprosiła Fajlandczyków do udziału w konkursie na temat bezpieczeństwa na drodze.
Dzieci rozwiązywały przygotowane karty pracy oraz zagadki. Zadania nie sprawiły im większych
trudności.
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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. 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.
„Jedna mała kropka, a tak wiele potrafi!”
15 września obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Kropki”.
My również postanowiliśmy włączyć się w jego świętowanie. W tym dniu
kropki gościły m. in. na naszych ubraniach, odbyło się ich wielkie liczenie.
Pani Ula opowiedziała nam historię dziewczynki o imieniu Vashti, która dzięki małej kropce
uwierzyła w siebie. Opowieść ta, pozwoliła zrozumieć nam, że każdy z nas ma jakiś talent
i najważniejsza jest wiara w swoje możliwości.
Prezentacja talentów
To był dzień pełen kropek. Pani Basia opowiedziała dzieciom historię o tym
jak kropka zmieniła świat małej dziewczynki. Historia ta uświadomiła
Fajlandczykom, że każdy ma jakiś talent. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały
wspaniałe rysunki „Od kropki do kropki”.
„Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z dala ode mnie!!!”
Jabłko, najpopularniejszy owoc, bogaty w witaminy i wartości odżywcze.
Ma swoje święto obchodzone na całym Świecie. 28 września 2018 r.
w świetlicy SP 1 „Fajlandii” miało miejsce wydarzenie - „Święto Jabłka”.
Celem akcji było zachęcenie dzieci do spożywania tych owoców, ich
przetworów, wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania. W ciągu
tygodnia odbywały się zajęcia, pogadanki, zabawy tematyczne, których
głównym bohaterem było jabłko. Była też jabłkowa wyklejanka,
wydzieranka, kolorowanka, z których to prac wykonano świetlicową jabłoń i inne dekoracje. Dzieci
rozpoznawały jabłkowe pyszności, uczyły się i śpiewały piosenki, brały udział w quizach.
Na zakończenie częstowały jabłkami z ekologicznego sadu. Do akcji - wszystkich uczących
w świetlicy nauczycieli - zaprosiły panie: Małgorzata Antkiewicz i Angelika Świątczak.
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„Jak należy zachować się w przypadku wybuchu pożaru”
We wrześniu w ramach cyklicznych zajęć z pierwszej pomocy pani
Ewa przeprowadziła z uczniami zajęcia na temat: Jak należy zachować
się w przypadku wybuchu pożaru. Fajlandczycy mieli okazję wykazać
się znajomością numerów telefonów alarmowych. Ćwiczyli ewentualne
wezwanie Pogotowia, Straży Pożarnej i Policji do miejsca wypadku uczyli się poprawnego składania meldunku. Zapoznali się z zasadami pierwszej pomocy
w przypadku poparzenia dłoni.
Plastyczne ABC „Jesienne drzewa”
Na zajęciach świetlicowych prowadzonych przez panią Bożenę
uczniowie klas 1-3 z rolek, kolorowego papieru i jesiennych darów
przyrody przygotowali prace plastyczno-techniczne, przestrzenne
pt. ”Jesienne drzewa”. Poznały termin kompozycja. Wszystkie prace
zaprezentowano na wystawie w świetlicy szkolnej. Zajęcia podobały
się dzieciom.
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PAŹDZIERNIK
Międzynarodowy Dzień Muzyki
W pierwszym tygodniu października od godzin porannych, aż do
popołudniowych słychać było w szkolnej świetlicy muzykę. A to wszystko za
sprawą tego, iż 1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach rozwijających słuch muzyczny i poczucie
rytmu. Śpiewały piosenki, tworzyły akompaniament muzyczny wykorzystując
instrumenty muzyczne. Niektórzy nawet próbowali grać utwory „Wlazł kotek
na płotek" lub „Panie Janie" na bum bum rurkach. Poznawały utwory najsłynniejszych
kompozytorów. Zaprezentowana muzyka stała się inspiracją do przepięknych prac plastycznych,
które można było obejrzeć w świetlicowym kąciku talentów.
„Zwierzę to nie zabawka”
4 Października to „Światowy Dzień Zwierząt”, z tej okazji
w świetlicy zostały przeprowadzone zajęcia pod tytułem
„Zwierzę to nie zabawka” mające na celu uwrażliwienie na los
zwierząt, przybliżenie tego święta i przypomnienie o ich
prawach do godnego życia. Przeprowadzono pogadankę na temat roli zwierząt w życiu człowieka,
a także odpowiedzialność ludzi za ich los. Dzieci opowiadały o swoich pupilach. Wykonywały prace
plastyczne (kolorowanki), - zwierzęta domowe, hodowlane i dzikie. Nie zabrakło także wesołych
zabaw, podczas których dzieci rozpoznawały głosy zwierząt.
„Kosz pełen jabłek”- międzyszkolny konkurs plastyczny
W październiku pani Bożena i pani Małgorzata wykonały z dziećmi prace
plastyczne pt. „Kosz pełen jabłek”. Były to prace zbiorowe na konkurs
plastyczny , który został ogłoszony przez Zespół Szkół Nr 9 w Zielonej Górze.
Rezultatem plastycznych działań było zaproszenie naszych uczniów na
uroczyste podsumowanie wyników. Otrzymaliśmy niespodzianki i dyplomy za udział w konkursie.
Obejrzeliśmy występy uczniów ze szkoły gospodarzy.
„Nauczyciel widziany oczami dziecka”
Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli
i pracowników oświaty. Święto to skłoniło nas do rozważań nad
szczególnym znaczeniem zawodu, jakim jest nauczyciel. Dziękując
nauczycielom za trudną i odpowiedzialną pracę układaliśmy rymowanki,
wiersze i życzenia. W ramach zajęć plastycznych wykonaliśmy portrety swoich ulubionych
nauczycieli. Przygotowane prace zachwycały nie tylko nauczycieli ale również uczniów i osoby
odwiedzające naszą świetlicę.
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„Laurka dla nauczycieli”
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto wszystkich
pracowników szkoły. Uczniowie świetlicy wdzięczni za trud wkładany
każdego dnia chcieli podziękować wszystkim pedagogom, dyrekcji,
specjalistom, obsłudze i kucharkom, wykonując dużą laurkę z życzeniami.
DZIĘKUJEMY PIĘKNIE WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO!
„Uroczyste powitanie nowych Fajlandczyków”
W dniach 15, 16 i 17 października 2018 r. odbyło się uroczyste
przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona świetlicowego bractwa.
Podczas spotkania „nowi Fajlandczycy” podejmowali różne, ciekawe
zadania przygotowane przez wychowawczynie. Po złożeniu uroczystego
zobowiązania dotyczącego pobytu w Fajlandii, dzieci otrzymały przygotowane dla nich upominki.
Liczymy, że wszyscy Fajlandczycy będą czuć się dobrze w naszej świetlicy, wspólnie się o nią
troszczyć i szanować się nawzajem.
„Jemy zdrowo i kolorowo” – zajęcia czytelniczo – plastyczne
W październiku p. Lucyna zaprosiła dzieci na zajęcia o zdrowym
odżywianiu. Pomocna w realizacji tego zagadnienia była piramida żywienia,
która została wykonana przez starszych kolegów. Przeczytane wierszyki były
zachęta do właściwego odżywiania i inspiracją do wykonania wspólnej pracy
plastycznej „Kosz pełen owoców i warzyw”, który powiesiliśmy na gazetce.
„Dla chłopca i dziewczynki najlepsze witaminki” – zajęcia edukacyjne
W październiku w naszej świetlicy odbywały się zajęcia dotyczące
zdrowego odżywiania. W związku z tym uczniowie poznali produkty,
które powinny znaleźć się w codziennym menu, a także zapoznali się
z konsekwencjami niezdrowego odżywiania. Na koniec zajęć Pani Ada
rozdała kolorowanki przedstawiające owoce i warzywa.
„Zdrowy tryb życia” – turniej wiedzy o zdrowiu
W październiku w naszej świetlicy odbyło się wiele zajęć, które miały na celu
uświadomienie nam jak możemy i powinniśmy dbać o swoje zdrowie. Zapoznaliśmy
się m. in. z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, klasyfikowaliśmy
produkty na zdrowe i te szkodliwe, opracowaliśmy zasady zdrowego odżywiania.
Podsumowaniem zajęć był zorganizowany przez p. Ulę turniej wiedzy o zdrowiu,
w którym wszyscy świetnie sobie poradziliśmy.
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„Jakie smaki mają jesienne przysmaki?”
Jesień ma smak wyjątkowy i niepowtarzalny: soczyste jabłka, słodkie
gruszki i pyszne warzywa. Fajlandczycy postanowili zachować smak jesieni na
dłużej. Świetlicowa spiżarnia zapełniła się pracami dzieci przedstawiającymi
słoje z kompotami z malin, jagód, śliwek i jabłek.
„Owoce i warzywa – w nich siła prawdziwa” – zajęcia edukacyjno – plastyczne
W październiku dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjno – plastycznych
przygotowanych przez panią Agnieszkę, a poświęconym wartościom, jakie dają
nam owoce i warzywa. Fajlandczycy wysłuchali opowiadania pt. „Zdrowe
znaczy smaczne". Kolorowali obrazków z motywem owoców i warzyw, przygotowując wystawę prac.
Zapoznały się także z filmem edukacyjnym przedstawiającym warsztaty kulinarne w ramach
„Programu dla szkół” (część „jesień – zima” dla klas I-III).
Fajlandczycy rozmawiali na temat ulubionych owoców i warzyw. Wykonali wspólną pracę
plastyczną tworząc „Dywanik owocowo – warzywny”.
„Mali ogrodnicy”
Jesień to dobra pora na porządki w ogrodzie. Dlatego dzieci ze świetlicy
postanowiły posprzątać ogródek, który znajduje się obok miasteczka
ruchu drogowego. Dzielnie grabiły ziemię, plewiły i porządkowały teren.
Pod czujnym okiem pani Angeliki i pani Wiesi posadziły również cebulki
żonkili. To nasze pierwsze sadzonki. Niedługo roślinek będzie więcej.
„Moje ulubione zwierzątko”– zajęcia edukacyjno - plastyczne
W świetlicy obchodzony był tydzień pod nazwą „Koty, kury, pieski
i szczury…”. Wspólnie z wszystkimi Fajlandczykami rozmawialiśmy na temat
zwierząt domowych, gospodarczych i leśnych. Zajęcia miały na celu
wypracować i ukształtować postawę poszanowania i odpowiedzialności wobec
zwierząt, a także uwrażliwić dzieci na ich los.
„Zwierzątka z papieru” – warsztaty plastyczne i origami
Fajlandczycy lubią zwierzęta dlatego też p. Lucyna zaprosiła nas na zajęcia
plastyczne poświęcone zwierzętom. Zajęcia rozpoczęliśmy ciekawostkami
i zagadkami o zwierzętach, które nie zawsze okazały się łatwe. Następnie dzieci
wykonały różne zwierzątka – na słomce lub pacynki na paluszki. Największą
trudnością było origami, ale przy pomocy książkowych wskazówek udało się
tak składać papier, żeby powstał miś. Wszyscy dobrze się bawili.
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„Gdzie można spotkać koty?”
„Gdzie można spotkać koty?”, „Czy koty piją mleko?”, „Dlaczego
mówimy, że pies jest przyjacielem człowieka?” – odpowiedzi na te i inne
pytania dzieci znalazły na zajęciach w bibliotece szkolnej. Oglądały książki
z bajkami, których bohaterami są koty i psy oraz książki popularnonaukowe, w których znajdują się praktyczne informacje o tym, w jaki sposób troszczyć się
o zwierzęta i opiekować się nimi na co dzień.
„Psy i koty czynią psoty” – cykl zajęć edukacyjno – plastycznych,
wystawa prac
22 i 23 października 2018 r. Fajlandczycy uczestniczyli w zajęciach
poświęconym zwierzętom, które często są mieszkańcami naszych domów. Dzieci
chętnie oglądały albumy przyniesione przez panią Agnieszkę, które zawierały różne
ciekawe informacje dotyczące zarówno kotów i psów. Fajlandczycy wykonali
wystawę przedstawiającą różne rasy tych zwierząt. Rysowali swoich ulubieńców
korzystając z przygotowanych wzorów. Słuchali także piosenek o zwierzętach.
„Przestrzegam zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami”
W październiku pani Ewa przeprowadziła zajęcia: „Przestrzegam
zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami”. Uczniowie narysowali
portrety swoich zwierzątek , opowiadali o ich zwyczajach, ulubionych
zabawach oraz tego w jaki sposób należy się nimi opiekować. Wysłuchali
opowiadania "Timba to miły piesek". Następnie Fajlandczycy wymieniali
sygnały jakie wysyła pies, kiedy jest rozdrażniony i gotowy do ataku i jak
należy się wtedy zachować. Razem z panią Ewą ułożyli listę zasad
bezpiecznego zachowania się wobec nieznajomych zwierząt. Uczniowie dowiedzieli się w jaki
sposób należy udzielić pierwszej pomocy w przypadku pogryzienia przez psa.
„Piękna nasza Polska cała”
„Piękna nasza Polska cała”- to temat zajęć, na których poznaliśmy z legendę
o Lechu, Czechu i Rusie. Uczniowie wypowiadali się na jej temat. Zapoznali się
z historią Orła Białego – to jak wyglądał w czasach Piastów a potem
w późniejszych okresach dziejowych Polski. Zajęcia zakończyliśmy zbiorową
recytacją Katechizmu Dziecka Polskiego W. Bełzy. Wykonaliśmy rysunki
przedstawiające symbole narodowe i pejzaże prezentujące piękno naszej Ojczyzny. Zajęcia
prowadziła pani Bożena.
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„Przygoda z liściem” - konkurs
Dnia 24 października 2018 r. Zuzia i Lilka z 3a, pod opieką p. 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.
„Nie dajemy plamy, na kulturze się znamy"- cykl zajęć czytelniczych,
wykonanie gazetki tematycznej
W ostatnich dniach października Fajlandczycy uczestniczyli w zajęciach edukacyjno –
czytelniczych poświęconych dobrym manierom. Pani Agnieszka czytała różne historie
z życia Kingi i Makarego - bohaterów książki „Ale plama… czyli dobre maniery
i domowe afery” oraz zabawne perypetie Cecylki Knedelek i gąski Walerii –
bohaterek książki „Dobre maniery Cecylki Knedelek”. Dzieci z pomocą pani Agnieszki wykonały
także gazetkę tematyczną z hasłami dotyczącymi kulturalnego zachowania, które warto znać
i stosować na co dzień.
„Złota rybka, albo magiczne słowa”- zajęcia z zakresu savoir-vivre
Podczas zajęć z zakresu savoir-vivre przeczytaliśmy opowiadanie pt. „Złota
rybka, albo magiczne słowa”. Odpowiadaliśmy na pytania do tekstu. Drużyny
prawidłowo zdefiniowały, które zachowania wymagają poprawy, a które są
pożądane. Poznaliśmy, jak zwierzęta przepraszają za swoje niewłaściwe
zachowanie - między innymi rybki. Układaliśmy hasła zachęcające do stosowania
magicznych - dobrych słów. Szukaliśmy pozytywnych określeń do słów:
przepraszam, dziękuję, proszę. Zajęcia przeprowadzono w dwóch grupach. Starsza
z nich z klas 3 i 4 lepiej poradziła sobie z hasłami prezentującymi dobre słowa i zachętą do
stosowania ich na co dzień. Zajęcia prowadziła pani Bożena.

Opracowała: Urszula Barczyszyn
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