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„Wrześniowe zagadki  dla wesołej gromadki” – mistrzowie zagadek 

 

W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego pani 

Agnieszka zaprosiła Fajlandczyków do rozwiązywania 

zagadek związanych ze szkołą i nauką. Mistrzami zagadek 

okazała się spora grupa dzieci. Wszyscy biorący udział 

w zabawie otrzymali kolorowe naklejki. 

 

 

„ Hej ho, hej ho do szkoły by się szło”- 

bezpieczna droga do i ze szkoły- zajęcia 

edukacyjno-dydaktyczne.  

 

W miesiącu wrześniu 2016 r. p. Ania Mizdrak 

zaprosiła małych „ Fajlandczyków” do udziału 

w zajęciach pt. „ Hej ho, hej ho do szkoły by się 

szło”- bezpieczna droga do i ze szkoły. Celem zajęć było kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w drodze do i ze szkoły. 

Uczniowie wysłuchali opowiadania, wzięli udział w quizie i wspólnie z panią 

przygotowali gazetkę informacyjną. 

 



 

 

„Bezpieczna świetlica, czyli wszystko o bezpieczeństwie”- cykl zajęć 

 

 We wrześniu przeprowadzono zajęcia pod hasłem 

„Bezpiecznie na drodze”. Uczestniczyli w nich 

uczniowie klas 1-3. Dla niektórych było to 

przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się 

w ruchu drogowym, dla „pierwszaków” nowe – ale jakże 

ważne treści - dotyczące ich bezpiecznej drogi do i ze 

szkoły. Umiejętność prawidłowego przechodzenia przez 

jezdnię została wyćwiczona  w Miasteczku Ruchu 

Drogowego. 

 Oprócz tego w świetlicy przeprowadzone zostały pogadanki na temat: 

„Bezpieczna zabawa”, „Uwaga obcy- sposoby zachowania”, „ Zasady zachowania 

w świetlicy szkolnej”, „ Po co są odblaski”. Omówiono regulaminy ewakuacji oraz 

placu zabaw. Zajęcia prowadziła p. Bożena. 

 

 

 

„Mam Talent” 

We wrześniu odbył się jesienny 

festiwal młodych talentów „Mam Talent”, 

organizowany przez p. Kornelię Gwizdek. 

W pokazie talentów uczestniczyło 18 osób. 

Celem festiwalu była popularyzacja działań 

artystycznych w szkole, promocja 

alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego oraz umożliwienie prezentacji swoich pasji muzycznych. Prezentowane 

były zdolności wokalne oraz taneczne. Nagrodą za występ był słodki poczęstunek 

i gromkie brawa!  

 

 

 



 

  „Ptaki  cudaki” -  konkurs 

 

  We wrześniu p. Lucyna ogłosiła konkurs plastyczny 

PTAKI – CUDAKI. Zadaniem konkursowym było 

przygotowanie pracy plastycznej inspirowanej obserwacją 

świata ptaków. Wstępem do konkursu były zajęcia 

przyrodnicze poświęcone właśnie ptakom. Dzieci miały okazję 

usłyszeć ciekawostki na ten temat, obejrzeć zdjęcia ptaków, 

a następnie stworzyć własną pracę plastyczną. 

I miejsce w konkursie zajęła Zosia Pilarska z kl. 1a, II 

miejsce Julia Smereczyńska kl. 3f, III miejsce Katia Koza 2f i Aleksander 

Bogaczyk 3d.  

 

„Bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły” - 

konkurs 

 

Dnia 15 września p. Marta zaprosiła Fajlandczyków 

do konkursu o bezpieczeństwie na drodze. Uczniowie 

przypomnieli sobie bardzo ważne zasady, jakimi należy 

kierować się poruszając się samodzielnie po drodze. Dzieci 

rozwiązywały zagadki, układały puzzle, rozpoznawały znaki 

drogowe oraz odpowiadały na pytania z quizu. Na 

zakończenie dzieci wspólnie zatańczyły i zaśpiewały piosenkę pt. „Bezpieczne 

pasy”. Teraz Fajlandczycy czują się pewniej i bezpieczniej w drodze do i ze 

szkoły. 

 

 

"Baśnie Braci Grimm" ( Mini - Teatrzyk ) 

  

        Pewnego jesiennego popołudnia dzieci 

w świetlicy zamieniły się w małych aktorów. 

W swoim "fajlandkowym" teatrze 

odczytały najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm. Pani Ania Więcek oraz publiczność 

oklaskiwała występy z zachwytem.  

 



 

„Regulaminowy szał, czyli czy znam regulaminy 

obowiązujące w szkole” 

Regulaminy są bardzo ważne, warto je znać 

i przestrzegać. Do stosowania się regulaminom zachęcały 

p. Bożenka, p. Agata i p. Katarzyna. Nie było wcale nudnego 

„gadania”!  Panie zorganizowały specjalny quiz,  do udziału 

w którym zaprosiły Fajlandczyków, pytania dotyczyły 

regulaminów regulujących pracę szkoły. Z trzech proponowanych odpowiedzi tylko 

jedna była właściwa-  nie było łatwo wybrać  spośród propozycji. O miano 

zwycięzcy walczyły 3 drużyny.  Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy 

otrzymali drobne upominki. To była wesoła i pouczająca zabawa. 

 

 

„Mandale jesienne”- zajęcia plastyczne 

 

We wrześniu pani Ala zaprosiła dzieci uczęszczające 

do świetlicy szkolnej na zajęcia plastyczne. Uczestnicy zajęć 

rozwiązywali zagadki jesienne oraz przygotowali piękne 

jesienne mandale na dekorację tablic w świetlicy. Mimo 

niesprzyjającej aury za oknem wszyscy świetnie się bawili. 

 

 

 

„ Bezpieczna szkoła” –  ten niezwykle ważny temat był motywem przewodnim 

zajęć zaproponowanych przez p .Agatę. W tematykę prac plastycznych 

wykonanych przez dzieci p .Agata wplotła ważne założenia realizowane przez 

polskie szkoły:  kreowanie zdrowego, bezpiecznego 

i przyjaznego środowiska szkoły , zapobieganie problemom 

i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie 

zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży . Dzieci chętnie 

dyskutowały o bezpieczeństwie, powstały ciekawe i wartościowe 

prace. Do rozmów o bezpieczeństwie wrócimy w Fajlandii 

jeszcze wielokrotnie. 

 



 

„Bezpieczne pasy" - zajęcia edukacyjne 

 

 20 września 2016r Fajlandczycy wzięli udział 

w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa 

na drodze. Dzieci wspólnie rozwiązywały quiz, rebusy, 

zagadki oraz karty pracy związane z poruszaniem się na 

drodze. Na koniec dzieci wspólnie z p. Magdą zaśpiewały 

piosenkę pt. " Uliczne sygnały". 

 

„Lubię czytać” 

 

 Po wakacyjnej przerwie została wznowiona 

współpraca z biblioteką szkolną SP-1. Co czwartek 

uczniowie świetlicy mieli możliwość uczestniczenia 

w zajęciach czytelniczych oraz wypożyczenia 

interesujących ich książek do czytania w  domu. 

Odbyło się ok. 6. spotkań,  na których były czytane 

bajki w ramach szkolnej akcji pod hasłem „ Bajka 

prawdę ci powie”. Uczniowie odpowiadali na pytania 

do tych utworów, swobodnie wypowiadali się na ich 

temat, rysowali ilustracje. Zajęcia czytelnicze zachęciły wielu uczniów do 

systematycznego i samodzielnego poznawania literatury dziecięcej. Spotkania 

czytelnicze prowadziła p. Bożena. 

 

„Zebra na drodze dzieciom pomoże” – konkurs o bezpieczeństwie 

 

We wrześniu chętni Fajlandczycy wzięli udział 

w konkursie dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Dzieci 

rozwiązywały krzyżówkę, karty pracy dotyczące m.in. 

podstawowych pojęć używanych w ruchu drogowym, zasad 

przechodzenia przez przejście czyli tytułową zebrę. 

Zadania przygotowane przez panią Agnieszkę nie sprawiły 

dzieciom większych trudności. 

 



     

„Opowieści o przyrodzie” 

 

 We wrześniu na zajęciach pt. 

„Opowieści o przyrodzie” czytaliśmy 

opowiadania o jesieni, wspólnie omawialiśmy 

ich treść, dzieliliśmy się spostrzeżeniami na 

temat zmian w przyrodzie, jakie zachodzą 

o tej porze roku. Podsumowaniem cyklu 

zajęć było wykonanie prac plastycznych , których materiałem twórczym był 

kolorowy papier, wysuszone liście i inne przyrodnicze zbiory. Wszystkie jeże, 

jeżyki były starannie i ciekawie wykonane. Prace  uczniów zostały zaprezentowane 

na wystawie prac plastycznych w świetlicy szkolnej. Zajęcia prowadziła 

p. Katarzyna i p. Bożena. 

 

   Konkurs wiedzy o życiu i twórczości H. Sienkiewicza 

 

Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego we wrześniu i październiku 

odbył się w naszej świetlicy konkurs wiedzy o patronie naszej 

szkoły Henryku Sienkiewiczu przygotowany przez p. Paulinę 

i p. Anię. Po I etapie, który odbył się we wrześniu, 

do kolejnego przeszło pięciu najlepszych uczniów. Finałowa, 

październikowa dogrywka wyłoniła zwycięzców. I miejsce zajął 

Filip Skałecki z kl. 3b, II miejsce Natalia Szymkowiak 

z kl. 3b, III miejsce Aleksander Adamiec z kl. 3e.  

 

 

 „Muzyczna zgaduj zgadula” - konkurs o tematyce 

muzycznej 

 

W październiku dzieci uczestniczyły w konkursie 

o tematyce muzycznej. Drużyny słuchając muzycznych 

zagadek rozpoznawały poszczególne instrumenty muzyczne, przyporządkowywały 

instrumenty do grup, rozwiązywały muzyczne karty pracy oraz rebusy. Wszyscy 

uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i na zakończenie zostali nagrodzeni. 



 

„Pippi Pończoszanka” cz.I – zajęcia czytelniczo-plastyczne 

 

W październiku p. Paulina zaprosiła dzieci z klas I-III 

do wysłuchania pierwszej części z cyklu przygód 

przezabawnej Pippi Pończoszanki. Uczniom bardzo spodobała 

się postać Pippi, jej niesamowite pomysły i perypetie. 

Na zakończenie zajęć z wielkim zaangażowaniem wykonali 

podobizny zwariowanej bohaterki. 

 

 

 

 

„Zwierzaki ze stożka” – część I – warsztaty plastyczne 

 

W październiku odbyła się pierwsza część 

warsztatów plastycznych prowadzonych przez 

panią Agnieszkę. Od poniedziałku do czwartku 

chętni Fajlandczycy mogli wykonać pracę 

przestrzenną na bazie papierowego stożka. I tak 

pojawiły się różne zwierzątka: psy, koty, sowy, 

jeże i myszki. 

 

  "Dlaczego?" - cykl zajęć czytelniczych 

 

 W październiku pod kierunkiem p. Magdy w świetlicy 

szkolnej odbyły się cykliczne zajęcia czytelnicze pt. 

"Dlaczego?". Celem zajęć było zachęcenie dzieci do 

czytania książek. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem 

wysłuchiwali historyjek takich jak. "Dlaczego szczękamy 

zębami?", "Dlaczego wszystko smakuje jednakowo, kiedy mamy katar?", 

"Dlaczego głos z kasety brzmi jednakowo?" i wiele, wiele innych. 

 

 



 

„ Podróż do krainy Muchomorka”- zajęcia edukacyjno- plastyczne. 

W październiku uczniowie z naszej świetlicy wzięli udział 

w zajęciach edukacyjno – plastycznych pt. „ Podróż do krainy 

Muchomorka”. Wstępem do zajęć było wysłuchanie opowiadania 

czytanego przez p. Annę Mizdrak, z którego  dzieci uzyskały 

wielu cennych informacji o grzybach jadalnych i trujących. 

Następnie za pomocą różnych technik wszyscy wykonywali 

muchomorki, które udekorowały naszą świetlicę i wprowadziły nas w jesienny 

nastrój.  

 

„Moja Pani” – wystawa  

W październiku można było obejrzeć wystawę prac dzieci 

„Moja Pani”. Pod okiem  p. Lucyny powstawały portrety, które 

były bardzo ciekawe, a podobieństwo nauczycielek  zaskakujące. 

Dzieci malowały swoje Panie z wielkim zaangażowaniem, chcąc 

bardzo precyzyjnie pokazać, jak Panie wyglądają oczami dziecka. 

Prace te miały  uświetnić zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej. 

Wszystkie dzieci, które pomogły stworzyć tak niezwykłą wystawę 

zostały nagrodzone. 

 

 

 

 „Laurka dla mojej Pani”  „Życzę naszej drogiej Pani, by 

każdy dzień był miły dla niej, by ranny budzik srebrne 

dźwięki układał dla niej w takt piosenki, by zaczynała dzień 

wesoła i żeby znikła zmarszczka z czoła, by wiatr jej 

pachniał, śmiech jej szumiał, by każdy w klasie ją 

rozumiał”. Przed 14 października – Dniem Edukacji 

Narodowej  p .Agata zaprosiła Fajlandczyków 

do wykonania laurki dla nauczyciela.  Dzieci  wykonywały 

plastyczne podziękowania, z zaangażowaniem 

i starannością wpisywały słowa podziękowań dla swoich nauczycieli. Pamiątkowe 

laurki zapewne ucieszyły wychowawców. 



 

„Przygoda z liściem” - konkurs 

Dnia 18 października 2016 r. Julia 

Smereczyńska i Kalina Nowaczyńska 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. 

 

Konkurs wiedzy – „Znam przysłowia” 

 

Dnia 20 października p. Marta zorganizowała konkurs 

wiedzy „Znam przysłowia”. Jego celem było zwrócenie uwagi 

na obecność przysłów w naszym życiu, rozbudzenie 

zainteresowania nimi, jak również wskazanie źródeł ich 

poznania. Dowiedzieliśmy się, że przysłowia są na wszystko. 

Jest w nich dużo życiowej mądrości, humoru i dlatego warto 

je znać.  

 

 

"Zdrowa kanapka" - zajęcia edukacyjno plastyczne 

 

 25 października 2016r p. Magda 

przeprowadziła zajęcia z dziećmi pt." Zdrowa 

kanapka". Na początku dzieci wysłuchały rad - jak 

należy zrobić krok po kroku zdrową kanapkę 

i z czego powinna ona się składać oraz zapoznały 

się z piramidą zdrowego trybu życia. Następnie 

uczniowie brali udział w zajęciach plastycznych 

i tworzyły swoją zdrową kanapkę. Wszyscy 

świetnie się bawili. 

 



 

   „Ekologia - znam się na tym" - ( Wystawa 

niemieckojęzyczna) 

 

         Planeta Ziemia, segregacja śmieci, 

ekologiczna postawa to tematy dyskusji, jaką 

rozpoczęła pani Ania Więcek z uczniami 

w świetlicy. Uczestnicy zabawy stworzyli także 

cudowne prace plastyczne na niemieckojęzyczną 

wystawę ekologiczną. 

 

 

 

Bezpieczne grzybobranie- konkurs 

 

W październiku odbył się konkurs „ Bezpieczne 

grzybobranie”, w którym wzięli udział uczniowie  

z klas I-III. Fajlandczycy wykazali się ogromną wiedzą 

na temat zbierania grzybów, rozróżniania grzybów 

jadalnych i trujących. Pytania nie były łatwe i spośród 

wielu prac pani Ala wybrała najlepsze, a zwycięzcy 

zostali nagrodzeni.  
 

 

 

„ O strachu na wróble”- zajęcia edukacyjno- 

plastyczne.  

W październiku p. Ania Mizdrak zaprosiła 

wychowanków świetlicy do udziału w zajęciach plastycznych 

pt. „ O strachu na wróble”. Po wysłuchania opowiadania 

o przygodach wesołego Stracha, uczniowie za pomocą farb 

plakatowych wyczarowali piękne portrety naszego 

bohatera. Wszystkie prace można było podziwiać 

na wystawie. 

 

 



„Parada oszustów, czyli jestem wzorowym czytelnikiem, znam baśnie i bajki” 

 

          W październiku w formie zabawy sprawdziliśmy 

znajomość zasad korzystania ze szkolnej biblioteki SP-1 

oraz znajomość treści baśni i bajek wśród dzieci. Imprezę 

czytelniczą poprzedziły zajęcia w świetlicy, na których 

w każdym wolnym czasie, nauczyciele wychowawcy czytali 

dzieciom baśnie i bajki- które obok innych znanych uczniom 

lektur-  stanowiły temat konkursu.  

           Przygotowano ok. 25. konkursowych pytań. 

Z większością z nich uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Potrzebna była 

dogrywka – by wyłonić zwycięską drużynę. Błędy w odpowiedziach dotyczyły 

głównie treści lektur. „Parada…” podobała się dzieciom. Najlepsi zostali 

nagrodzeni. Zajęcia w tej formie przygotowały i prowadziły: p. Bożena, p. Agata 

i p. Alicja. 

 

„Cóż to za zwierz? To przecież jeż!”- zajęcia przyrodnicze 

 

Ile waży jeż? Czy jeż lubi jeść jabłka? Jak reaguje jeż 

w chwili zagrożenia? Na takie oraz inne ciekawe pytania 

odpowiadały dzieci podczas zajęć przyrodniczych 

w świetlicy. Fajlandczycy wykazali się ogromną wiedzą na 

temat trybu życia tego małego zwierzątka. Za udział 

w zajęciach dzieci otrzymały szablony koszyczka, które 

ozdobiły według własnych pomysłów. Zajęcia przygotowała 

i poprowadziła pani Ala. 

 

 

„Jesienna kartka” - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 

 

 W październiku przystąpiliśmy do międzyszkolnego 

konkursu plastycznego zorganizowanych przez SP- 17 

w Zielonej Górze pod hasłem „Jesienna kartka” . Dzieci 

chętnie wykonywały prace o tematyce jesiennej. 

Na konkurs przygotowano dziewięć kartek. Wiktoria 

Daszkiewicz z klasy 2 za swoją pracę otrzymała nagrodę.  
 



 

„Znawca owoców i warzyw w krainie Fajlandii” – zabawa jesienna 

 

W dniu 13 października p. Marta zorganizowała 

zabawę jesienną pt. „Znawca owoców i warzyw w krainie 

Fajlandii”. Było ciekawie, gdyż każdy z uczniów był 

ekspertem z dziedziny zdrowego żywienia. 

Z zawiązanymi oczami podchodziliśmy do talerza 

z pokrojonymi owocami i warzywami. Pani Marta 

częstowała dzieci, które musiały rozpoznać po smaku – 

co jedzą. Na zakończenie zajęć przygotowaliśmy sałatkę 

ze zdrowej żywności. Było super! 

 
 

„Pasowanie Fajlandczyków” – uroczyste przyjęcie 

 uczniów klasy pierwszej do świetlicy 

 

Dnia 27 października 2016 roku odbyło się 

uroczyste przyjęcie uczniów klasy pierwszej do grona 

świetlicowego bractwa. W wydarzeniu tym towarzyszyli 

dzieciom pani wicedyrektor Katarzyna Tylicka oraz grono 

rodziców i opiekunów naszych pierwszaków.  

Podczas spotkania „nowi Fajlandczycy” podejmowali różne zadania 

przygotowane przez panie wychowawczynie. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego  

i złożeniu uroczystego zobowiązania dotyczącego pobytu w „Fajlandii” dzieci 

otrzymały pamiątkowe jedyneczki oraz zakładki do książki ze świetlicowymi 

zasadami.  
                                       

 

KONIEC 
 

Opracowała: Paulina Olichwer 

 

 


