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„Skrzydlaci przyjaciele” 

 

 Styczeń przywitał nas mrozem i śniegiem. Wszystkie dzieci ze 

świetlicy bardzo się z tego ucieszyły. Jednak jest ktoś, komu mróz  

i śnieg nie jest przyjazny. Czy wiecie kto to taki? Tak, oczywiście to 

ptaki, nasi skrzydlaci przyjaciele.  Jednak  nasi  Fajlandczycy  o nich nie  

zapomnieli. Pod czujnym okiem pani Angeliki i pani Wiesławy 

przygotowały smakołyki dla ptaków i wspólnie zawiesiły je na choince, 

która rośnie przed szkołą. Ptaszkom bardzo smakowała pyszna 

niespodzianka.      
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 „Fajerwerki w mieście”, czyli witamy Nowy Rok 

 

 Większość dzieci uwielbia sylwestra               

i nowy rok za możliwość obserwacji bajecznych 

sztucznych ogni. Toteż zaraz po powrocie do 

szkoły po świątecznym i noworocznym 

wypoczynku pani Bożena zaprosiła uczniów 

świetlicy do odtworzenia tego niezwykle 

barwnego obrazu.  

 „Fajerwerki w mieście” wyszły 

znakomicie. Do prac wykorzystaliśmy kolorowe 

wycinanki, z których zostały wycięte domy, ponacinane rolki papieru i farby do wykonania 

sztucznych ogni oraz brokat. Dzieciom podobały się zajęcia plastyczne. Wszystkie prace 

zostały zaprezentowane na wystawie w świetlicy. 

 

 

Nauka tańców karnawałowych 

 

  Karnawał to czas balów karnawałowych i większej aktywności tanecznej.                         

W oczekiwaniu na szkolny bal przebierańców, dzieci razem z panią Angeliką i Wiesławą 

ćwiczyły różne tańce. Chętnie tańczyły skoczną polkę, dynamiczną sambę i tańce 

nowoczesne.  

 Część dzieci bardzo lubiła improwizacje taneczne. Po takich ćwiczeniach 

Fajlandczycy wspaniale bawili się na szkolnym balu. 

 

 

Lodowa kraina 

 

Śnieg, lód, mróz to jest to, co dzieci lubią w zimie 

najbardziej. Dlatego podczas pobytu w świetlicy 

poznawały ciekawostki związane z lodową krainą. 

Dowiedziały się, jak inaczej nazywają się Eskimosi, 

gdzie mieszkają, czym się zajmują. Duży entuzjazm 

wzbudziły zwierzęta zamieszkujące Antarktydę, 

szczególnie foczki i niedźwiadki polarne. Na koniec 

Fajlandczycy wykonali prace plastyczne związane ze 

swoimi ulubieńcami z mroźnej krainy. 

 

 

 

„Sam mierzę czas”   

 

 Dzieci podczas zajęć wysłuchały opowiadania                           

pt. „O kukułce, zegarze i zegarmistrzu”.  Poznały historię 

powstania zegarów, rozwiązywały zagadki. W trakcie zabawy 

porządkowały jednostki czasu według długości ich trwania. 

Zajęcia prowadziła pani Małgorzata. 
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 „My się zimy nie boimy – w  Krainie Lodu” 

 

  Zima to piękna pora roku, tajemnicza i pobudzająca 

wyobraźnię. Dzieci  z naszej świetlicy po wysłuchaniu fragmentów 

„Zaczarowanej Zagrody” polubiły pingwiny i ich obyczaje. Dostrzegły 

piękno tego kontynentu i stworzyły ciekawe prace plastyczne pod opieką 

nauczycieli: pani Małgorzaty i Barbary. 

 

 

„Jak spędzać wolny czas podczas ferii zimowych?” 

 

 Ferie zimowe to czas wypoczynku, relaksu i zabawy. W trosce o bezpieczeństwo 

dzieci pani Barbara i pani Małgorzata zaprosiły uczniów na spotkanie na temat 

bezpieczeństwa. Uczniowie przypomnieli sobie obowiązujące przepisy ruchu drogowego. 

Rozmawiały o zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać w czasie zabaw na śniegu i lodzie. 

Nie zapomnieliśmy też o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania                        

z Internetu. 

 

Zadania i łamigłówki dla logicznie myślącej główki – konkurs 

W styczniu Fajlandczycy zostali zaproszeni do rywalizacji w konkursie, który 

przygotowała pani Lucyna. Uczestnicy zostali losowo podzieleni na dwie grupy,  każda z nich 

wyłoniła kapitana. Na początku ustaliliśmy 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. 

 

 „Czas goni nas” – zaprojektowanie zegara – prezentacja talentu 

majsterkowicza 

  Na początku nowego roku kalendarzowego pani Agnieszka zaprosiła 

Fajlandczyków do udziału w zajęciach plastycznych. Tym razem dzieci miały 

możliwość zaprojektowania i wykonania zegarów. Wykorzystując papierowe 

talerzyki oraz ozdobny papier Fajlandczycy stworzyli wyjątkową kolekcję zegarów. 

 

 

„Co to jest? Cudny zwierz” – warsztaty plastyczne, poznanie ciekawostek o zwierzętach 

 

Chętni  Fajlandczycy uczestniczyli w warsztatach 

plastycznych, których byli twórcami i których myślą 

przewodnią były niezwykłe zwierzęta. Dzieci dobrane            

w dwu lub trzy – osobowe zespoły, po obejrzeniu różnych 

ilustracji wybierały zwierzęta, które miały za zadanie 

zaprezentować na wspólnym plakacie. Nie zabrakło także 

ciekawostek  o niezwykłych zwierzętach. 

 



 4 

 

 

„Na ferie zimowe czekamy o bezpiecznych zabawach pamiętamy”  

– quiz wiedzy   

 Tuż przed feriami pani Urszula przygotowała dla nas quiz 

wiedzy ph. ”Na ferie zimowe czekamy o bezpiecznych zabawach 

pamiętamy”. Mieliśmy okazję sprawdzić naszą wiedzę na temat 

dobrych i złych zachowań podczas zabaw na śniegu i lodzie, a także rozwiązywaliśmy 

zimowe zagadki i łamigłówki. Na koniec przypomnieliśmy sobie numery alarmowe, których 

znajomość może uratować życie. 

 

Bezpieczne ferie zimowe – zajęcia edukacyjne 

 W styczniu Fajlandczycy dowiedzieli się jak bezpiecznie         

i wesoło spędzić ferie zimowe. Wspólnie przygotowali kodeks 

postępowania w czasie zimy oraz rozwiązywali zagadki. Na koniec 

zajęć dzieci wysłuchały opowiadania pt. Kulig. 

„ABC pierwszej pomocy” 

  W tygodniu poprzedzającym przerwę zimową pani Ewa 

przeprowadziła zajęcia pod hasłem „Ferie zimowe bezpieczne                  

i zdrowe”. Uczniowie wysłuchali opowiadania pt. „Ślizgawka”. 

Oceniali bezmyślne zachowanie bohaterów i fatalne tego skutki. 

Wskazywali bezpieczne miejsca na lodowisko. Rozwiązywali quiz pt. 

„Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie”. Dowiedzieli się jak udzielić 

pierwszej pomocy w przypadku podejrzenia złamania ręki lub nogi. Utrwalili znajomość 

numerów alarmowych oraz ćwiczyli, jak w poprawny sposób wezwać pogotowie. 

 
 

„Pingwiny z lodowej krainy” 

                                                         

W pewien lutowy poranek wspólnie z panią Ulą 

przenieśliśmy się do lodowej krainy – Antarktydy. 

Poznaliśmy wiele ciekawostek na temat tego 

niezwykłego kontynentu oraz wyjątkowych zwierząt 

zamieszkujących tę lodową krainę.  Dowiedzieliśmy  

się m.in., jakie są charakterystyczne cechy  

pingwinów, ile jest gatunków, czym różnią się 

między sobą, jak się poruszają, czym się żywią, jak 

przebiega proces opieki nad jajkiem. Działo się 

sporo, było dużo dobrej zabawy, śmiechu i radości. 



 5 

Zimowe zabawy 

 W ramach zajęć z cyklu „Plastyczne ABC” zrealizowano 

tematykę plastyczną pod wspólnym hasłem „Zimowe zabawy”. Prace 

plastyczne wykonane przez uczniów prezentowały „Szczęśliwe 

bałwanki” oraz „Pingwinki”, które uczniom kojarzyły się                           

z bohaterami jednego z opowiadań Czesława Centkiewicza. Do prac          

z pierwszej grupy wykorzystano farby plakatowe, kredki świecowe, 

pastele oraz watę. Pingwinki - to były prace przestrzenne                      

z wykorzystaniem rolek z tektury. Obie grupy  wzbogaciły świetlicową 

ekspozycję prac plastycznych. Zajęcia prowadziła pani Bożena. 

 

 

„Z kulturą na ty” – zajęcia cykliczne 

 

 „Bal, przebierańców, albo kto się lubi chwalić” – taki był 

temat kolejnych zajęć z cyklu „Z kulturą na ty”, który 

zaproponowała dzieciom w świetlicy pani Bożena. Uczniowie 

zostali podzieleni na grupy. Ich zadaniem było uważne 

wysłuchanie opowiadania autorstwa Zofii Staniszewskiej                 

z książki pt. „Ale plama , czyli dobre maniery i domowe afery”. 

Potem pisemnie udzielały odpowiedzi na pytania do 

zaprezentowanego tekstu  oraz oceniały zachowania i postawy 

jego bohaterów.  

 Wszystkie drużyny bardzo dobrze wykonały swoje 

zadania. Dzięki radom i podpowiedziom bohaterów 

opowiadania dzieci dowiedziały się, jakie cechy charakteru są 

pożądane, a jakie należy w sobie zwalczać. 

 

„Nasze szałowe maski karnawałowe”   

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką  

i zabawą, gdzie najbardziej wyczekiwanym momentem jest 

bal karnawałowy, na którym możemy zaprezentować swoje 

kreacje. Jak wiadomo maski karnawałowe są nieodłącznym 

elementem strojów, dlatego pani Ula zaproponowała nam ich 

wykonanie. Przy ich tworzeniu było dużo dobrej zabawy, 

śmiechu i radości. 

„Walentynki” 

14 lutego obchodzimy Dzień Świętego Walentego, czyli 

popularne Walentynki. Z tej okazji dzieci zapoznały się            

z kilkoma faktami z życia Świętego. Pod kierunkiem pani 

Małgorzaty i pani Barbary wykonały kartki z serduszkami        

– symbolami miłości, na których pisały miłe słowa. Brały 

udział w wielu ciekawych zabawach tematycznych związanych 

ze świętem, a okna naszej świetlicy udekorowały własnoręcznie 

zrobionymi girlandami z serduszek. 
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„Muzyczne wędrówki podczas karnawału” 

 

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Dzieci podczas zajęć miały 

możliwość uczestniczenia  w grach,  zabawach  i  mini  konkursach  wokalnych. Zagościły też 

w „Krainie instrumentów” gdzie rozpoznawały, grupowały instrumenty i dźwięki. Świetnie 

bawiły się przy muzyce. Zajęcia dla Fajlandczyków przygotowały panie: Małgorzata               

i Angelika. 

 

Jak radzić sobie z przykrymi emocjami? 

 - zajęcia edukacyjne 

 

        W lutym pani Lucyna zaprosiła dzieci na zajęcia 

o emocjach. Celem zajęć było zrozumienie własnych 

stanów emocjonalnych oraz uczyć innych osób. Krótka 

rozmowa z uczniami o uczuciach towarzyszących im w 

danej chwili, wprowadziła nas do tematu. Przy pomocy 

kart, dzieci segregowały emocje na przyjemne i przykre, 

przekreślając te przykre.  

 Wspólnie omówiliśmy sposoby radzenia sobie z niechcianymi uczuciami, sposoby 

bardzo przydatne w radzeniu sobie ze stresem. Na zakończenie każdy uczeń powiedział coś 

miłego osobie siedzącej obok. 

  

„Gry i zabawy przeciwko agresji”  

 Agresja to pewien sposób radzenia sobie albo nieradzenia sobie z trudną sytuacją. Czy 

jest na to jakiś sposób? Pani Barbara zaproponowała dzieciom zabawy, które  stanowią 

skuteczne lekarstwo na złość, niepewność i tłumioną frustrację. W czasie zabawy 

Fajlandczycy uczyli się wyrażania uczuć i panowania nad własnymi emocjami. 

 

 

„Taneczne podróże małe i duże” – poznanie tańców różnych 

narodów 

 

W lutym Fajlandczycy wraz z panią Agnieszką „wyruszyli” w taneczną 

podróż przez kraje Europy, by poznać bliżej melodie i tańce charakterystyczne, 

bądź związane z poszczególnymi narodami. Dzieci „odwiedziły” m.in. Francję, 

Hiszpanię, Grecję, Austrię, Rosję. Podróż zakończyła się oczywiście powrotem do Polski       

i wspólnym tańcem „Kaczuchy”.  

 

 „W muzycznej pracowni” – wykonanie instrumentów muzycznych 

 

W tygodniu pod hasłem „Klasyka dla Fajlandczyka” dzieci pod 

kierunkiem pani Agnieszki zostały zaproszone do „muzycznej pracowni”.         

Z puszek, butelek, różnych pojemników oraz zgromadzonych materiałów 

wykonały własne instrumenty perkusyjne. Komplet przygotowanych 

instrumentów z pewnością będzie wykorzystywany we wspólnym muzykowaniu. 
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„Bezpieczni w domu i w sieci” – zajęcia profilaktyczne 

 

W lutym pani Małgorzata i pani Adrianna 

zorganizowały zajęcia dotyczące bezpiecznych zachowań       

w sieci. Uczniowie poznali zagrożenia, jakie mogą pojawiać 

się w Internecie. Dzieci tworzyły swój własny kodeks sieciaka 

oraz układały hasła z rozsypanek wyrazowych. 

 

 

„Kotek zwinny jest”– zajęcia plastyczne 

 

W lutym uczniowie wzięli udział w zajęciach             

z okazji „Światowego Dnia Kota”. Dzieci wypowiadały 

się na temat swoich pupilów. Opisywały dokładnie ich 

wygląd zewnętrzny, jaki i cechy charakteru. Następnie 

wysłuchały wiersza pt. „Idzie Kotek”. Kolejną częścią 

zajęć były ciekawostki o czworonogach. Na koniec 

uczniowie wykonali pracę plastyczną. Zajęcia zorganizowały pani Adrianna i pani Lucyna. 

 

 

„Tłusty Czwartek” 

 

„Był sobie pączek co nie miał rączek 

I okrąglutki był jak miesiączek…” 

  To jedyny dzień w roku, w którym nikt nie zważa na 

ilość spożywanych kalorii. Jednocześnie była to dobra 

okazja, by wspomnieć o nawykach zdrowego odżywiania! 

Postawiliśmy na „fit” wersję tego święta!  

 Przygotowaliśmy pączki z papierowych talerzyków, 

które po ozdobieniu wyglądały pysznie. Zajęcia prowadziły 

panie: Małgorzata, Wiesława i Adrianna. 

 

 

 

„Dwie Twarze – Picassa” 

  

 Jak co roku dzieci ze świetlicy wraz z kołami plastycznymi, 

które prowadzi pani Bożena przystąpiły do miejskiego konkursu 

plastycznego, którego organizatorem jest Zielonogórski Ośrodek 

Kultury. Temat: „Portret w stylu Picassa”. Powstało wiele prac, które 

wzbogaciły świetlicowe i szkolne tablice. Najciekawsze z nich 

zostały przekazane konkursowemu Jury. Na ok. 620 portretów,  które 

wpłynęły ze szkół z Zielonej Góry nagrodzona została praca naszej 

uczennicy – Kornelii z klasy 2a. 
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              „Serce dla Tosi”  

 

 

 "Serce dla serca" 

 pod tym hasłem uczniowie, którzy 

uczęszczają do świetlicy wykonali różne 

zwierzątka i laurki z papierowych serc dla 

chorej na serce trzyletniej Tosi. Niektórzy 

nawet napisali dla dziewczynki listy z 

życzeniami, w których życzyli szybkiego 

powrotu do zdrowia. 

 Pani Lucyna przekazała też śliczny gipsowy obrazek z pieskami. Pamiętamy o Tosi 

przez cały rok, gdyż w szkole zbierane są nakrętki właśnie dla niej. Koordynator akcji - pani 

Angelika przekazała Tosi prezenty, które bardzo spodobały się dziewczynce. W zamian 

mama Tosi nagrała krótki filmik, w którym Tosia wszystkim dziękuje i przesyła urocze 

uśmiechy i buziaki. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gazetkę świetlicy SP 1 pt. „Fajlandek” opracowała  Bożena Waszczyk.  

 

Gazetka została zilustrowana pracami dzieci ze świetlicy szkolnej i kół plastycznych SP 1 

 z klas 1-3 oraz wykorzystano grafiki z Internetu. 


