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FAJLANDEK 
                                             Gazetka świetlicowa nr 2 

                                                            listopad, grudzień 2018r. 

 

LISTOPAD 

 

 

„Piękna nasza Polska cała” 

 
Piękna nasza Polska cała, 

Piękna, żyzna i niemała, 

Wiele krain, wiele ludów, 

Wiele stolic, wiele cudów… 

Piękno naszej Ojczyzny dzieci starały się przedstawić czerwoną kredką na białej 

kartce papieru. 

 

SOWA MĄDRA GŁOWA – zajęcia edukacyjne 

    W listopadzie odbyły się zajęcia matematyczne pt.” Sowa mądra głowa”. 

Dzieci pod kierunkiem Pani Ady rozwiązywały zadania matematyczne. 

Fajlandczycy wykazali się dużą wiedzą z zakresu dodawania i odejmowania 

do 100. 
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„Poznajemy naszą Ojczyznę” 

      11 listopada – to dla Polski ważna data. Bo Ojczyzna ta 

wspaniała Niepodległość odzyskała! Odzyskanie niepodległości 

przez Polskę nastąpiło po 123 latach niewoli. Na zajęciach zorganizowanych przez p. 

Ule dowiedzieliśmy się m. in.  Jak do tego doszło? Czemu świętujemy 11 listopada? 

Dlaczego kluczową rolę odegrał Józef Piłsudski?  Ponadto czytaliśmy opowiadania, 

wiersze o tematyce narodowo-patriotycznej, skłaniające do przemyśleń na temat 

trudnych chwil w historii naszego państwa. Jak walka wielu pokoleń Polaków, przelana 

krew naszych przodków sprawiły, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju.   

 

Wytańczyć Niepodległą 

      16 listopada, na zakończenie uroczystych obchodów 100 ROCZNICY 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, gościliśmy w naszej szkole 

przedstawicieli LUBUSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA z lekcją 

folkloru pt. „WYTAŃCZYĆ NIEPODLEGLĄ”. Instruktor zespołu ubrany w 

strój ułana, bardzo malowniczo opowiadał o roli tańca w czasie zaborów, 

pozwolił też przymierzyć chłopcom CZAKO – czapkę ułańską. Mieliśmy okazję poznać 

POLSKIE TAŃCE NARODOWE: POLONEZA, MAZURA I KRAKOWIAKA, w pięknym 

wykonaniu tancerzy zespołu. Dzieci miały również okazję zatańczyć POLONEZA, co 

udało się znakomicie. To było bardzo pouczające i ciekawe spotkanie. 

 

                „Czy jestem patriotą?” – quiz wiedzy o Polsce 

     W listopadzie p. Lucyna zaprosiła dzieci na quiz, który miał na celu 

sprawdzić, ale przede wszystkim poszerzyć  wiedzę dzieci na temat 

naszego kraju. Pytania były łatwe i na większość z nich dzieci 

odpowiedziały bez problemu. Na zakończenie czytaliśmy ciekawostki o 

kraju, a następnie dzieci malowały godło Polski.  
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Matematyczne podchody – zajęcia edukacyjne 

    W listopadzie 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. 

 

100 flag na 100-lecie Niepodległej 

     Z inicjatywy Pani Małgosi i Pani Basi 9 listopada zorganizowane 

zostały warsztaty, w ramach których dzieci własnoręcznie wykonały 

100 biało-czerwonych flag na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. Podczas zajęć zapoznano uczniów z ważnymi 

wydarzeniami z dziejów narodu polskiego oraz symbolami narodowymi. Wykonane 

flagi ozdobiły świetlicę. 

 

Dla Niepodległej 

       W listopadzie pani Bożena przeprowadziła cykl zajęć pod hasłem 

„Dla Niepodległej”. Ich celem było pokazanie piękna naszego kraju i 

zachęcenie do poznawania Polski oraz naszej małej Ojczyzny- 

Zielonej Góry, ziemi lubuskiej. Obejrzeliśmy albumy z pięknymi 

zdjęciami pana Rolanda Hellmanna, które świetlica SP 1 otrzymała w darze od autora. 

Wykonaliśmy prace plastyczne. Zajęcia podobały się dzieciom. 

 

„Misiowe czytanki i kołysanki” – zajęcia czytelnicze i muzyczne 
 

     W listopadzie towarzyszyły dzieciom historie misiów z różnych 

krajów. Fajlandczycy mogli usłyszeć opowiadania z książki „Bajki o 

misiach z czterech stron świata”. Dzieci słuchały także kołysanek i 

wykonały pracę plastyczną. Był to oczywiście miś.  
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                       21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
 

   Ten dzień był wyjątkowy. Każdy starał się być dla siebie miły i 

uprzejmy. Dzieci wykonały plakat, na którym odrysowywały swoje 

dłonie, a następnie wpisywały hasła przyjemne i sympatyczne dla 

wszystkich. Dawały również sobie karteczki ze złotymi, przyjacielskimi 

myślami. Ogłoszony był również konkurs na najbardziej sympatyczną 

koleżankę i sympatycznego kolegę. Gratulujemy zwycięzcom a pozostałym życzymy 

by byli dla siebie mili nie tylko w ten dzień.  

 

           „Wróżba prawdę ci powie” – andrzejkowe wróżby 

     Andrzejki, to czas wróżb i zabaw. Nie mogło ich zabraknąć również 

w naszej świetlicy, a to za sprawą p. Uli i p. Ady, które wprowadziły 

nas w andrzejkowy klimat. Mieliśmy okazję poznać swoją przyszłość 

dzięki tradycyjnym sposobom wróżenia z kubeczków,  kolorów, liczb, 

kwiatów, karteczek, gwiazd, rurek, butelki czy przedmiotów. Nie 

zabrakło również rzucania grosików do wody oraz wróżby z butami. Natomiast 

zaczarowane serce wyjawiło nam imiona naszych przyszłych sympatii a magiczna 

kartka,  jaki zawód będziemy wykonywać w przyszłości. Spotkanie andrzejkowe 

upłynęło nam w przyjaznej atmosferze. 

 

Łamigłówki Mądrej Sówki – czyli matematyka dla Fajlandczyka 
 

    14 listopada zorganizowane zostały potyczki matematyczne pt. „Liczy 

się refleks”. Podczas zajęć dzieci przekonały się, że matematyka może 

być łatwa i ciekawa. Uczniowie podzieleni zostali na grupy i wspólnie 

rozwiązywali zadania. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i jednomyślnie 

stwierdzili, że „Matematyka – nie taka straszna jak ją malują”. Zajęcia prowadziły p. 

Małgosia i p. Basia. 

„Moja jesienna kartka” – konkurs w SP nr 15 

 
       W listopadzie rozstrzygnięto międzyszkolny konkurs plastycznym,             

w którym nasi Fajlandczycy wzięli udział. Wśród wyróżnionych znalazła się  

praca Zuzi z klasy 2b. GRATULUJEMY!   
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„Drzewo życzliwości” 

      21 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Życzliwości i 

Pozdrowień. Jak my obchodziliśmy to święto? Uśmiechaliśmy się do 

siebie, mówiliśmy miłe słowa. W świetlicy stanęło Drzewko Życzliwości, 

gdzie na przygotowanych kolorowych listkach każdy mógł napisać coś 

miłego, swoje dobre myśli, życzenia. 

"Światowy Dzień Kredki" 
 

      22 listopada po raz pierwszy uczniowie naszej świetlicy wzięli 

udział „W Międzynarodowym Dniu Kredki”. Oprócz rysowania było 

wspólne śpiewanie piosenki „Kolorowe kredki” oraz konkurs 

„Mistrz temperówki”. Zabawa była znakomita! Prace ozdobiły świetlicę, a kredki 

pyszniły się w pudełkach. Zajęcia przygotowały p. Małgosia i p. Basia. 

 

"Światowy Dzień Misia" 
 

       25 listopada w świetlicy szkolnej obchodziliśmy „Dzień 

Pluszowego Misia”. Dzieci poznały historię zabawki i wysłuchały 

fragmentu opowiadania czytanego przez nauczyciela. Usłyszały kilka 

ciekawostek o sławnych misiach, śpiewały piosenki i brały udział w 

zabawach ruchowych. Uwiecznieniem tego dnia było zdjęcie z ulubionymi misiami. 

 

Sławne misie – plastyczne ABC zajęcia cykliczne 

      W listopadzie podczas zajęć w świetlicy szkolnej poznawaliśmy 

słynne misie. Były to miś Puchatek, Uszatek, Colargol, Yogi, 

Gumisie i inne. Każdy z nich  wyróżniał się jakąś zalecaną cechą 

charakteru. O dobrym sercu był miś Puchatek. Uszatek zaś - to 

rozważny, rozsądny bohater dziecięcych dobranocek. Kolargol to miś, który daje 

nadzieję, że warto marzyć i wytrwale dążyć, by je zrealizować. Rezultatem 

plastycznych spotkań była wystawa prac uczniów prezentująca wszystkich bohaterów. 

Autorzy prac zostali poczęstowani słodkim misiem Harribo. Zajęcia prowadziła pani 

Bożena. 
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„Łamigłówki mądrej sówki" 

     

      Pod tym hasłem w szkolnej świetlicy odbyły się rozgrywki na 

logiczne myślenie w kółko-krzyżyk. Do rywalizacji stanęło wielu 

śmiałków i trudno było wyłonić zwycięzców. Zabawa podobała się 

zarówno uczniom z klas I jak i IV. Wszystkim bardzo gratuluję i ćwiczcie bo może 

jeszcze kiedyś zrobimy rewanż:) Zajęcia przeprowadziła pani Angelika.  

 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

Plastyczne ABC- zajęcia cykliczne 

      W ramach cyklicznych zajęć z zakresu plastyki przeprowadzono 

dwa warsztaty. Na pierwszym uczniowie wykonali z papierowych 

talerzyków i innych materiałów plastycznych prace prezentujące 

św. Mikołaja a na kolejnym - również wykorzystaniem papierowych 

talerzy – anioły. Oba plastyczne zadania sprawiły dużą przyjemność uczniom. 

Mikołajki wzbogaciły świetlicową wystawę prac zaś anioły „ powędrowały”  wraz z 

uczniami do ich domów. Zajęcia prowadziła pani Bożena. 

                       

 „Świąteczna pracownia rozmaitości” – warsztaty plastyczne 

dla dzieci i rodziców 

 
4 grudnia 2018 r. w godzinach popołudniowych chętni Fajlandczycy 

wraz z rodzicami wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez panią 

Agnieszkę. Tematem spotkania były świąteczne dekoracje: aniołki i renifery 

z papierowego stożka, choineczki, śnieżynki oraz kartki. Wykonane prace uczestnicy 

zabrali ze sobą do domu, a wspólnie spędzony czas należy uznać z pewnością za 

wyjątkowy. 
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Kiermasz bożonarodzeniowy- akcja charytatywna 

     W dniach 5 - 7 grudnia p. Lucyna i p. Ula zorganizowały kiermasz świąteczny. 

Przygotowania do niego trwały kilka dni. Na kiermaszowym stoliczku można było 

znaleźć pięknie pomalowane i ozdobione figurki, choinki, kartki, 

świeczniki, obrazki i wiele innych ręcznie wykonanych ozdób. Nikogo 

nie trzeba było zachęcać do nabycia świątecznych prac. Wszystkie 

zebrane na kiermaszu pieniądze zostały przekazane na konto OTOZ 

– Animals – Inspektorat Zielona Góra.    Dzięki uczniom naszej szkoły 

zebraliśmy również mnóstwo darów dla zwierzaków, które zapewne przydały się, 

zwłaszcza w tym zimowym okresie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję charytatywną 

„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” 

     Czy zima to łatwa pora roku dla zwierząt? Czy wszystkie stworzenia 

zapadają w sen zimowy? Co dzieje się z tymi zwierzętami, które nie 

zasypiają? Jak można im pomóc? Na te i szereg innych pytań  w pewien 

grudniowy poranek  wspólnie z panią Ulą próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi. 

Wykonaliśmy również karmniki z papieru. Teraz już wiemy, jak w odpowiedzialny 

sposób pomóc zwierzętom przetrwać ten trudny dla nich czas.  

                    „Zima w obrazku” – konkurs plastyczny 

     W grudniu p. Lucyna ogłosiła konkurs plastyczny ”Zima w 

obrazku”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy 

plastycznej przedstawiającej zimę dowolną techniką. Zimowe 

prace powstawały pod okiem wychowawcy świetlicy, ale były też 

tworzone samodzielnie w domu.  I miejsce w konkursie zajął: Julian z kl.4a, II miejsce 

Gracjan z kl. 4a, III miejsce Julia G. z kl. 2d.   

                      „Tajemnice śniegowej gwiazdki” 

   Zima tuż, tuż. Dzieci czekają na śnieg. Na zajęciach z p. Basią   

dowiedziały się jak powstaje śnieg. Ze złożonej odpowiednio kartki  papieru 

wycinały śniegowe gwiazdki. 
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        Dlaczego pomagamy ptakom zimą? – zajęcia edukacyjne 

     W grudniu dzieci dowiedziały się jak należy pomagać ptakom zimą. 

Fajlandczycy poznali, jakie ptaki zostają na zimę w kraju, a jakie z niego 

odlatują. Celem zajęć było wypracowanie u uczniów postawy 

odpowiedzialności wobec zwierząt. Zarówno starsze jak i młodsze dzieci wykazały się 

dużą wiedzą. 

„Z kulturą na ty”- zajęcia cykliczne 

      Tuż przed świętami Bożego Narodzenia pani Bożena 

zaprosiła uczniów do udziału  w cyklicznych zajęciach pod 

hasłem „Z kulturą na ty”. Tym razem poznaliśmy dwa 

opowiadania prezentujące nam tematykę zachowania się przy 

stole – „…czyli co czym jeść”  oraz „…jak należy składać życzenia”. Oba tematy 

zainteresowały uczniów. Na koniec sprawdziliśmy wiedzę z tego zakresu. Niektóre 

odpowiedzi zaskoczyły uczniów. Na większość pytań jednak dzieci odpowiedziały 

poprawnie. 

Bezpieczna przerwa zimowa 

      W grudniu pani Ewa przeprowadziła zajęcia na temat konieczności 

przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa  w okresie  

przerwy świątecznej , w trakcie zimowych zabaw oraz zachowania 

ostrożności przy odpalaniu petard i sztucznych ogni. Uczniowie 

wypowiadali się również na temat odpowiedniego ubioru do zabaw na 

śniegu. Słuchali opowiadania „ „Igloo, woda i gorąca herbata” – zapoznali się z 

zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku odmrożeń  i tego jak można im 

zapobiec.  

Ekologiczny autobus – konkurs MZK 

    Pod opieką pań ze świetlicy uczniowie wzięli udział w konkursie 

organizowanym przez MZK Zielona Góra pod hasłem „Ekologiczny autobus”. Bardzo 

nas cieszy, że dwie uczennice z klasy 3a, Zuzia i Basia zostały nagrodzone i otrzymały 

hulajnogi, a Laura z klasy 2b została wyróżniona i otrzymała upominek. Serdecznie 

gratulujemy! 
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Zimowe - świąteczne radości - zajęcia edukacyjno – plastyczne 

      Grudzień jest miesiącem przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. 

Każdy uczeń miał okazję wypowiedzieć się na temat zwyczajów i 

tradycji, jakie panują w ich rodzinnych domach. Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę 

plastyczną.  

„Świąteczne nutki” – prezentacja talentów muzycznych 

 

     Tuż przed świętami Bożego Narodzenia pani Agnieszka zaprosiła 

chętne dzieci do prezentacji talentu muzycznego. Na początku 

Fajlandczycy zaśpiewali wspólnie piosenkę o Mikołaju z 

akompaniamentem gitary. Później każdy z uczestników mógł wybrać 

kolędę, którą chce zaśpiewać. Wspólne muzykowanie wprowadziło zapewne 

wszystkich w świąteczny klimat.  

" Zaśpiewajmy Jezusowi w stajeneczce..." 

        W tym roku szkolnym nauczyciele świetlicy wyszli z inicjatywą 

przygotowania szkolnych jasełek dla uczniów szkoły. Pracy było 

bardzo dużo. W pomoc zaangażowani  byli wszyscy nauczyciele. 

Piękne dekoracje, muzyka, pastorałki i wystrój sali  wprowadziły 

uczniów w  czasy, których urodził się nasz Zbawiciel. Nauczycielki  

świetlicy  ubrane w stroje aniołów śpiewały przepiękne utwory pod kierownictwem pani 

Wiesi .Tegoroczne jasełka wszystkim bardzo się podobały i długo jeszcze będą mile 

je wspominać. Koordynatorki : p. Angelika i p. Wiesia. 

 

                                                                                 Opracowała: Lucyna Witkowska 

 

Gify i wszelkie obrazy umieszczone w gazetce pochodzą z zasobów Internetu. 
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