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Konkurs 

  W listopadzie uczennice z klasy IIIa: Ania, Jula i Hania  pod kierunkiem pani Ewy 

wykonały pracę plastyczną na międzyszkolny konkurs  " Zdrowym byd - zdrowo żyd ".   

Praca otrzymała wyróżnienie. Gratulacje! 

                                  

„Matematyka na wesoło” 

Te zajęcia, poprowadzone przez panią Basię, przeznaczone  były  dla dzieci, które 

chciały podwiczyd i utrwalid działania z matematyki. Fajlandczycy w różnych zabawach dwiczyli 

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i porównywanie liczb według wielkości. 

W zabawach wykorzystano kostki do gry, miarki centymetrowe, liczmany. 

 

„Matematyczne podchody” – zajęcia edukacyjne 

Pani Lucyna zaprosiła dzieci na matematyczne zajęcia edukacyjne. Celem zajęd 

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 jak najszybciej  dotrzed do mety,  

na której czekały nagrody. Wszyscy świetnie się bawili, łącząc naukę  

z zabawą.       



 

 

 

Matematyczne potyczki - konkurs 

W listopadowym tygodniu pod hasłem „Super łamigłówki  i matematyka dla Fajlandczyka” pani 

Agnieszka zaprosiła dzieci do konkursu w formie matematycznej zabawy.  

W świetlicy pojawiło się sześd  kolorowych kwiatków, na płatkach których zapisane były 

różne działania bądź liczby. Niektóre z płatków  były puste. Zadaniem Fajlandczyków było zapisanie na 

kartce papieru  i wrzucenie do pudełka propozycji rozwiązao. Zabawa ta sprawiła dzieciom wiele radości. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali docenieni.  

 

                                     „Dzieo  z misiem”  - zajęcia plastyczno – czytelnicze 

W listopadzie pani Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału w zajęciach 

poświęconym ulubionym przez wszystkich - misiom.  Fajlandczycy wysłuchali opowiadao   

z książki pt. „Bajki o misiach z czterech stron świata". Wykonali także misie   

z wykorzystaniem kolorowego papieru, pianki oraz ruchomych oczek. 

 

„Bezpieczna droga do i ze szkoły z uwzględnieniem różnych aspektów pogody i pory roku”- 

zajęcia edukacyjne 

W ramach programu z zakresu profilaktyki zdrowia, pierwszej pomocy  

i bezpieczeostwa  zostały przeprowadzone zajęcia na temat bezpiecznej drogi  

do i ze szkoły z uwzględnieniem różnych aspektów pogody i pory roku. W listopadzie  

i w zimowych miesiącach piesi powinni byd szczególnie ostrożni w ruchu drogowym.  

Obowiązkowo muszą byd wyposażeni w odblaski, które poprawiają ich widocznośd  

na drodze. Ponadto różne zjawiska  związane z jesienną i zimową aurą są przyczyną 

wielu wypadków, jeśli piesi i kierujący pojazdami nie zachowają w tym okresie 

szczególnej ostrożności, czujności. I na to zwróciliśmy uwagę naszych małych podopiecznych, analizując 

różne sytuacje, przypadki drogowe mogące zagrozid im w drodze do i ze szkoły.  Zajęcia prowadziła  

p. Bożena.  

 

Cykl zajęd „Plastyczne ABC” 

   Odbył się cykl zajęd plastycznych poświęconych barwom i symbolom narodowym. 

Prace były wykonane różnymi technikami. Były one atrakcyjne dla uczniów. Plastyczne 

działania poprzedziły zajęcia edukacyjne oraz szereg pogadanek na temat barw i symboli 

narodowych. Uwieoczeniem wysiłków uczniów była wystawa ich prac przygotowana  

w świetlicy szkolnej. Zajęcia przygotowały panie: Bożena, Ewa i Beata. 

 

 

 

 



 

 

„Europa moim domem”, czyli „Plastyczne ABC” 

Panie:  Bożena, Beata, Ewa przystąpiły do realizacji tematyki 

plastycznej pod hasłem „Europa moim domem”. Poprzedziły ją 

zajęcia o europejskich paostwach.  

Następnie na bazie tej wiedzy uczniowie wykonali prace kredkami 

wodnymi, woskowymi na podany wyżej temat. Powstało wiele  

ciekawych i starannie wykonanych prac. Zostały one przekazane 

dalej, by mogły wziąd udział w konkursie szkolnym.  

Nagrodzone zostały  prace Jasia i Gabrysi z klasy 1 oraz Marty z klasy 2. Wszystkie prace wykonane  

w świetlicy zostały zaprezentowane na  wystawie w SP 1.  

 

„Moja jesienna kartka”- konkurs międzyświetlicowy 

W tym roku szkolnym do międzyświetlicowego konkursu plastycznego 

pt.”Moja jesienna kartka” przystąpiły uczennice: Kaja z klasy 1 i Blanka z klasy 2. Kaja 

wykonała pracę pod opieką pani Bożeny i otrzymała nagrodę. Blanka, wykonując swoją 

kartkę pod opieką pani Lucyny, otrzymała wyróżnienie. Uczennicom życzymy dalszych 

plastycznych sukcesów i gratulujemy!  

 

Galeria „Za Drzwiami” – cykl zajęd  „Plastyczne ABC” 

             Galeria SP 1 „Za Drzwiami” otworzyła wystawę prac plastycznych uczniów szkoły o jesiennej                       

tematyce pt. „W kolorach jesieni”. Na tę wystawę wiele prac przygotowali uczniowie naszej świetlicy  

w ramach zajęd z cyklu „Plastyczne ABC” . Były one wykonane techniką wydrapywanki, kredkami wodnymi, 

woskowymi. Powstawały pod opieką pani Bożeny. W związku z tym, że włączyliśmy się w działania 

plastyczne Galerii, grupa uczniów ze świetlicy szkolnej pod opieką pani Ewy wzięła udział w jej uroczystym 

otwarciu. 

 

„Zagadki i łamigłówki dla mądrej główki” 

Pani Iwona zorganizowała konkurs dla miłośników „łamania 

głowy”. Uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadao.  

Były to zagadki i rebusy, a także zadania matematyczne i logiczne. 

Pierwsze miejsce zdobył Ignacy z klasy drugiej, miejsce drugie – Janek  

z tej samej klasy, miejsce trzecie zajęła Basia z klasy czwartej.  

Zwycięzcom    gratulujemy! 

 

                                                     

 

 



 

 

                                                                        „Moc przyjaźni” – konkurs 

  Pani Magda zaprosiła dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. Moc przyjaźni – 

znaczenie przyjaźni wśród szkolnych kolegów”. Podsumowaniem konkursu była dyskusja na temat wartości 

i ich roli w naszym życiu. Prace były pomysłowe i kreatywne. Na zakooczenie każdy z uczniów dostał drobny 

upominek. 

 

                                                                  Matematyczne łamigłówki 

Pani Kasia przygotowała konkurs matematyczny klas drugich i trzecich pt. "Matematyczne 

Łamigłówki". Uczniowie zmierzyli się między innymi z matematycznym sudoku i magicznymi kwadratami. 

Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu. 

 

 

 

 

     

 

„Kolędy już czas” – prezentacja muzycznych talentów i wspólne kolędowanie. Już na początku 

grudnia pani Agnieszka zaprosiła Fajlandczyków do przygotowania wybranej kolędy, którą dzieci będą 

mogły zaprezentowad tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. I tak, w grudniowy poranek w naszej 

świetlicy mogliśmy usłyszed kolędy „Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus malusieoki” oraz „Świed gwiazdeczko”. 

Wszyscy uczestniczący w spotkaniu włączyli się do wspólnego kolędowania.   

 

 

          W grudniu pani Ewa przeprowadziła cykliczne zajęcia z pierwszej pomocy 

na temat przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeostwa podczas 

zimowych zabaw. Uczniowie wypowiadali się na temat odpowiedniego ubrania 

– stosownie do panujących warunków atmosferycznych. Wysłuchali 

opowiadania  „ Igloo, woda i gorąca herbata”. Dowiedzieli się też jak 

postępowad w przypadku silnego zmarznięcia dłoni i stóp oraz podejrzenia 

odmrożenia. 

 

 



 

 

„Worki z listami do Mikołaja” 

Zajęcia zaczęliśmy od zabawy orientacyjno – porządkowej „ Duże Mikołaje i małe Mikołaje”. Później 

dzieci wysłuchały opowiadania pt.” Zagubiony list do Świętego Mikołaja”. Po przypomnieniu wiadomości  

o prawidłowym adresowaniu listu zabrały się do dodawania i odejmowania na materiale konkretnym – 

zakrętkach po napojach, które w ten dzieo zamieniły się w listy. Do tych zajęd dzieci zaprosiła pani Basia.                                                                   

 

                                                     

 

 

 

 

                                                „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” – konkurs  

 

                                                   Wychowawcy świetlicy ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze 

zaprosili naszą szkołę do udziału w III edycji konkursu plastycznego pt.: „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”. 

Uczennica klasy 1 Sofija wykonała pracę pod opieką pani Beaty i zdobyła nagrodę. Gratulujemy! Brawo 

Sofija! 

 

                                                          

„Świąteczne inspiracje” - warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców 

W grudniu w naszej świetlicy zostały zorganizowane warsztaty bożonarodzeniowe. Chętne dzieci  

z rodzicami  miały okazję brad w nich udział, mogły wspólnie spędzid przedświąteczny czas i wykonad  

świąteczne dekoracje. Pomysłów było wiele od gipsowych choinek, reniferów, gwiazdek po kartki 

świąteczne, bombki z papieru i wiele innych dekoracji. Wszyscy szybko zabrali się do malowania i klejenia,  

a efektem były piękne świąteczne prace. Organizatorkami warsztatów były panie: Lucyna, Beata i Ula. 

 

                    

 



 

 

„Bezpiecznie zimą”- zajęcia edukacyjne 

Licząc, że lada moment rozpocznie się zima w przyrodzie, przeprowadziliśmy cykl pogadanek i zajęd 

poświęconych bezpiecznym zabawom o tej porze roku. Uczniowie rozwiązywali przygotowane dla nich 

zadania w dwóch grupach, wypowiadali się na temat zimowych zabaw i zagrożeo z nimi związanych.  

Na koniec każda grupa wykonała rysunek  bałwanka w formacie A4. Zajęcia podobały się dzieciom, 

prowadziła je p. Bożena. 

                                                                  Świąteczna kartka 

 W grudniu został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną  
pt. „Wymarzone święta”. Technika pracy była dowolna. Każda praca była wykonana w sposób staranny  
i kreatywny. Na zakooczenie każdy z uczniów dostał drobny upominek. Konkurs przygotowała pani Magda.  

 

                                                          Konkurs plastyczny 

                                                                                                                 

 Pani Kasia zorganizowała dla klas 1  konkurs plastyczny polegający na stworzeniu pracy pt. "Święta 

 Bożego Narodzenia". Technika pracy była dowolna, jedynie rozmiar pracy został ograniczony do formatu 

A4. Uczniowie w większości wybrali technikę rysowania różnego rodzaju kredkami. Nagrodzone zostały 

najstaranniej wykonane prace.     

 

                                                                 „Dlaczego zimą jest zimno?” 

Te zajęcia przyrodnicze przygotowała pani Iwona. Kiedy zadała dzieciom powyższe pytanie, nikt nie 

umiał udzielid prawidłowej odpowiedzi. A wydaje się ona oczywista! Zimą po prostu jest zimno!  

No właśnie, ale dlaczego? Dzieci obejrzały krótki film o wędrówce Ziemi wokół Słooca. Dowiedziały 

się, że różne obszary naszej planety są inaczej oświetlone i ogrzane przez najbliższą gwiazdę. Stąd  

w niektórych miejscach na Ziemi występują pory roku, które powtarzają się cyklicznie. 

           22 grudnia w naszym klimacie zaczyna się kalendarzowa zima, która potrwa do 20 marca. Miejmy 

nadzieję, że w koocu sypnie śniegiem, żeby można było pozjeżdżad na sankach, nartach i ulepid bałwana. 

        

 

 

*wszystkie elementy graficzne zaczerpnięto z Internetu 
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