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                                   STYCZEŃ 

 „Tik- tak – jak odmierzamy czas” – zajęcia edukacyjne 
W pierwszym tygodniu po powrocie z przerwy świątecznej, pani 

Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału w zajęciach na temat czasu. 

Fajlandczycy oglądali przyniesione przez panią Agnieszkę kalendarze oraz 

plakaty związane z omawianą tematyką. Zastanawiali się czy doba może być 

dłuższa lub krótsza niż 24 godziny . Każdy z uczestników zajęć 

zaprojektował również jedną stronę z kalendarza, który został wywieszony w naszej 

świetlicy.  

 

 

„SKOK W  NOWY ROK” 

 14 stycznia  2020r. w ramach bloku tematycznego bale czas 

zacząć p. Beata zorganizowała zajęcia o tematyce związanej z 

żegnaniem starego i witaniem nowego roku. Dzieci wykonały piękne 

maski karnawałowe. Zwieńczeniem zajęć była wystawa ich prac. Było co 

podziwiać!!!Karnawało i zabawowo spędziły czas dzieci naszej świetlicy: 

wspólna zabawa, rozwijanie kreatywnego myślenia, zdolności manualnych oraz uczenie 

się pracy w grupie. 
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„Rady na bezpieczne ferie” 

Wkrótce ferie zimowe, pora wypoczynku dzieci po szkolnych 

trudach. W tym czasie rozmawiamy z uczniami jak bezpiecznie spędzać 

wolny czas. Tym razem dzieci wysłuchały treści krótkiej inscenizacji, w 

której wystąpiła pani Zima, jej pomocnicy - Bałwanki i Śniegowe 

Gwiazdki.      Potem przydzieliliśmy  role       i       zaprezentowaliśmy 

mądre rady na bezpieczne ferie. Po takim przedstawieniu wszyscy będą wiedzieli jak 

zachować się na dworze i wrócą cali i zdrowi do szkoły. 

                 

                        „W  KARNAWALE  WIELKIE BALE” 

Celem zajęć było wyjaśnienie uczniom pochodzenia słowa 

karnawał, przedstawienie tradycji związanych z karnawałem, 

zarówno dawnych jak i tych, które przetrwały do dziś. Dużo 

radości sprawiły dzieciom zabawy i pląsy przy muzyce. Zajęcia 

prowadziła pani Basia. 

 

 

          „Matematyczne zabawy edukacyjne” 
 

W styczniu odbyły się matematyczne zabawy 

edukacyjne. Celem zajęć było rozwijanie myślenia, 

ćwiczenie pamięci oraz kształtowanie osobowości. 

Grupa została podzielona na mniejsze podgrupy, które 

dostały do rozwiązania zagadki i łamigłówki 

matematyczne. Rywalizacja była zacięta! Jednak wszyscy mogli się poczuć wygranymi. 

Dla każdego uczestnika zabawy była przewidziana nagroda. Wszyscy świetnie się bawili, 

łącząc naukę z zabawą. 

 

„My się zimy nie boimy i bezpiecznie się bawimy”  

      Dzieci oczekując na wymarzony śnieg, wzięły udział w zajęciach 

przeprowadzonych przez p. Lucynę. Zajęcia były poświęcone zimowym 

zabawom, dzieci mogły przypomnieć sobie wiele zasad bezpieczeństwa 

i być przygotowanym, gdy w końcu biały puch spadnie. Na początku 

zajęć sprawdzaliśmy ile już wiemy na ten temat i okazało się, że całkiem sporo. 

Kolorowe ilustracje przybliżyły dzieciom właściwe zachowania w trudnych sytuacjach. 

Na zajęciach  nie zabrakło pouczającego wierszyka, zagadek, ciekawych historyjek.  Na 

zakończenie spotkania dzieci otrzymały malowanki, a wspólne zdjęcie było miłym 

podsumowaniem.  
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BEZPIECZNY MALUCH-CYKL ZAJĘĆ 

 
 W miesiącu styczniu pani Ewa przeprowadziła cykl zajęć w ramach realizacji 
programu „Bezpieczny Maluch”. Pierwsze z nich dotyczyły bezpiecznego korzystania z 
urządzeń elektrycznych. Uczniowie wypowiadali się na temat: Do czego ludzie 
wykorzystują prąd elektryczny? Wskazywali, jakie urządzenia elektryczne znajdują się 
w ich domach i do czego służą - oświetlenie, ogrzewanie, prace domowe, rozrywka. 
Następnie zapoznali się z zagadnieniem skąd się bierze prąd w domach. Następnie 
obejrzeli film pt. „Prąd nie taki straszny" . Wspólnie z panią Ewa ustalali zasady   
z bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. 

Kolejne zajęcia odbyły się pod hasłem „Bezpieczny Internet”. Uczniowie obejrzeli 
filmy edukacyjne „Znajomi - nieznajomi" oraz „Małe zdjęcie - duży problem".  Następnie 
dyskutowali o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa wobec nieznajomych 
poznanych w sieci oraz konsekwencjach nieprzemyślanego wrzucania swoich zdjęć do 
Internetu. W okresie poprzedzającym przerwę zimową uczniowie opowiadali jak 
planują spędzić ten czas. Omawialiśmy „Mały elementarz bezpieczeństwa”. Poruszaliśmy 
problem ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami obcymi. Uczniowie tworzyli 
listę porad dla młodszych kolegów związanych z bezpiecznym  wypoczynkiem w 
czasieferii. 
 
 

                      Plastyczne ABC – cykl zajęć 
W styczniu podczas zajęć plastycznych w świetlicy 
przygotowaliśmy prace pt. „Pingwinki”. Były one wykonane z 
kolorowego papieru. Pięknie zdobiły świetlicę zaprezentowane 
na wystawie pt. „Zimowe prace”. Warsztaty prowadziła p. 
Bożena. 

 
 
 

Bo zabawa to fajna sprawa 

W dniach 15.01 do 17.01 został zorganizowany w świetlicy cykl 

zajęć plastycznych "Bo zabawa to fajna sprawa". Uczniowie pod opieką 

Pani Katarzyny Kwiatkowskiej wykonywali maski karnawałowe  

z wykorzystaniem nietypowych materiałów np. papierowych 

talerzyków. 

 

 Bezpieczny Maluch - cykl zajęć 
 
  Przed feriami zimowymi pani Bożena przeprowadziła w świetlicy konkurs 

wiedzy pod hasłem „Bezpieczne ferie” oraz zajęcia edukacyjne na podany wyżej temat. 

Podczas zajęć omówiono te pytania testu, które sprawiły dzieciom trudności. Uczniowie 

odgrywali scenki prezentujące prawidłowe zachowania w obliczu różnych zagrożeń.      
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Ci którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania testu zostali nagrodzeni drobnymi 

upominkami.  

 W ramach tego cyklu zorganizowano również  zajęcia pt. „Bezpiecznie z prądem”, 

„Uwaga obcy”, „Pojazdy uprzywilejowane”. Obchodziliśmy  również „Europejski Dzień 

Numeru Alarmowego”. Pod opieką pani Ewy i Bożeny uczniowie składali meldunki, 

zgłaszali wypadek. Wszyscy uczestnicy tych zajęć poradzili sobie dobrze z tym 

zadaniem. Celne uwagi - dot. korzystania z darmowego numeru alarmowego przekazała 

nam p. Kasia. 

 

LUTY  

 „O tym co ważne… – czas na słuchanie” – cykl zajęć 

Tuż po powrocie z zimowych ferii pani Agnieszka zaprosiła    

dzieci do udziału w zajęciach poświęconym różnym ważnym dla 

każdego sprawom.  Fajlandczycy mogli wysłuchać opowiadań z 

płyty „12 ważnych opowieści”. Wykonali także wspólnie gazetkę, na której znalazły się 

ważne hasła, m.in. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SZACUNEK, MIŁOŚĆ, DOBROĆ. 

 

 

                           POZNAJEMY PRACĘ CUKIERNIKA 

W czwartek, rozmawialiśmy na temat pracy cukiernika. 

Nauczyciel odwołując się do doświadczeń uczniów pytał się:  Czym 

zajmuje się cukiernik?, Jak przygotowuje się do pracy?, Jakie 

trudności, a jakie przyjemności mogą występować w jego   pracy?  

Zajęcia  zakończyły się dekorowaniem papierowych tortów. 

 

Tańce z pomponami 

Nadal trwa karnawał, a w naszej szkole również 

odbędzie się bal karnawałowy. Zaprosiłam grupę dzieci na 

tańce z pomponami. Poznaliśmy kroki samby disco i zorby. 

Rytmiczne tańce z pomponami dały wszystkim wiele 

radości. Po takich ćwiczeniach, bal przebierańców będzie na 

pewno udany. 
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Plastyczne ABC- cykl zajęć 
 

 Plastyczne ABC na temat „Moje zainteresowania, pasje” 
poprzedziły zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Moje hobby, 
moje pasje”. Ich celem było między innymi wskazanie 

pożytecznych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. Wśród 
nich niewątpliwie jest aktywność plastyczna. Toteż po omówieniu innych uczniowskich 
hobby, zainteresowań przystąpiliśmy do realizacji artystycznych zamiłowań uczniów. 
Zajęcia prowadziła p. Bożena. Następnie pani Ewa       i p. Bożena zaprosiła uczniów  na 
warsztaty, których tematem były zwierzęta egzotyczne i inne wg zainteresowań dzieci. 
Do wykonania prac, dołączyła też p. Basia. W pracach uczniowie zastosowali różne 
techniki zaproponowane im przez nauczycieli tj: wydzierankę, wyklejankę, wycinankę, 
kredki świecowe i pastele. W ten sposób powstały interesujące obrazy - a aktywność 
plastyczna sprawiła dużo radości Fajlandczykom. Była to też doskonała okazja, by 
wykazać się kreatywnością w procesie  tworzenia. Wszystkie prace można było 
podziwiać na wystawie pod tytułem "Moje pasje, moje zainteresowania". 
 
 

Grająca maszyna - miejski konkurs plastyczny 
 

      Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do miejskiego 

konkursu plastycznego pt. „Grająca maszyna- kolaż”, 

którego organizatorem był Zielonogórski Ośrodek Kultury.  

Pod opieką p. Roberta i p. Bożeny uczniowie wykonali prace w duchu awangardy 

dadaistów. Z tego najciekawsze zostały przekazane na miejski konkurs.  

 Jury z ok. 400 prac zakwalifikowało 3 prace naszych uczniów na wystawę w 

WiMBPim. C.K.Norwida. tj. Leny Obary z kl. 2c, Mai Kosteckiej i Zosi Pacholak z kl. 3b. 

Uczennice wraz z opiekunami były zaproszone na wernisaż, otrzymały drobne 

upominki.  

 
                               Koty, kotki, kocury - czyli plastyczne ABC 

 
W lutym p. Ewa i p. Bożena wykonały z uczniami świetlicy prace 
plastyczne pt. „Koty, kotki, kocury”. Zastosowano w nich  różne 
techniki. Najbardziej podobało się dzieciom malowanie farbami 
plakatowymi na kartonie oraz odbijanie rączki i uzupełnianie 
rysunków stemplami z gąbki. „Koty” wykonane przez uczniów 
wzbogaciły szkolną galerię „Za Drzwiami”. Nasi uczniowie zostali 
zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy - wernisaż pod hasłem 
„Koty , kotki, kocury” . 
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     „ Przyroda wokół nas” – zwierzęta i rośliny zimą 
 

W lutym został zorganizowany konkurs pt.: „Przyroda 
wokół nas”. Każdy uczeń dostał zestaw wykreślanek związanych 
z tematyką zwierząt i roślin występujących w czasie zimy. 
Celem zajęć było ćwiczenie mózgu w tym nauka ortografii, 
rozwijanie koncentracji, wyobraźni, kreatywności oraz pamięci. 
Na zakończenie każdy z uczniów dostał drobny upominek. 
 
 

„Żyj z pasją”  
 

„Żyj z pasją”- czyli jak przyjemnie spędzić wolny czas to 
zajęcia edukacyjne zaproponowane przez panią Beatę (27 lutego 

2020r.). Dzieci opowiedziały o swoich zainteresowaniach i pasjach. 
Pochwaliły się także swoimi sukcesami, pucharami  i nagrodami za 
udział w różnych  zawodach i konkursach. Uczestnicy zajęć zostali 

zainspirowani do pogłębiania wiedzy, rozwijania marzeń, dowiedzieli 
się czym są zainteresowania oraz jaka jest ich rola w naszym życiu. Zajęcia uświadomiły 
dzieciom, że niejednokrotnie nasze dziecięce zainteresowania i pasje mogą mieć 
znaczący wpływ na podjęcie decyzji o wyborze szkoły czy zawodu. A sukcesy mobilizują 
do rozwoju!!! 

 

* obrazki zaczerpnięto ze strony  pixabay.com.pl                               opracowanie: Alicja Katrycz 

 

 


