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E-galeria  - wystawa „Jesienne zwierzęta” 

 

W październiku 2020 r. pani Bożena i pani Joanna zaprosiły uczniów 

klas 1-8 do wykonania prac plastycznych pod hasłem „Jesienne zwierzęta”. 

Do organizatorów wpłynęło ich bardzo dużo. Wzbogaciły one galerię          

SP 1 „Za Drzwiami”. Do tej aktywności włączyli się nauczyciele klas 1-3, rodzice, nauczyciele 

świetlicy, koła plastyczne. Dziękujemy. Dzięki Wam powstała ciekawa wystawa plastycznych 

umiejętności dzieci i starszych uczniów. Niektóre z prac to prawdziwe perełki. Niestety 

możemy ją pokazać jedynie w postaci e-galerii i to tylko skromny jej wycinek. Otwarcie 

ekspozycji w SP 1 nastąpi po powrocie uczniów do szkoły.  

 

 

„Dary jesieni - po czym poznać jesień?”- zajęcia tematyczne 

 

W ramach bloku tematycznego „Jesień pod lupą” odbyły się zajęcia         

z panią Paulą, zapoznające bliżej dzieci z kolorową porą roku. Za pomocą 

zmysłu dotyku uczniowie rozpoznawali dary jesieni ukryte w koszyku: dynię, 

kasztany, jarzębinę, liście, szyszki, żołędzie, orzechy, a także grzyby… w słoiku . Zostały 

omówione możliwości ich wykorzystania oraz sposoby zatrzymania na dłużej w naszych 

domach jesiennych owoców, warzyw i grzybów za pomocą suszenia, marynowania, 

pasteryzowania i kiszenia, czyli domowe przetwory. Na zakończenie dzieci wykonały pracę 

plastyczną - wiewiórki z szyszek i papieru.  

 

 

„Wartościowe sprawy” - eksponowanie haseł, plakatów o wartościach i postawach            

w budowaniu relacji dla klas I – III 

 

Wychowawcy świetlicy prezentowali na korytarzu szkolnym ważne 

zagadnienia pod wspólnym hasłem „Wartościowe sprawy”. Pani Beata 

zaprezentowała temat rodziny, ponieważ „Najlepszym miejscem pod 

słońcem na ziemi jest dom, w którym rodzice potrafią zrozumieć, że każdy moment i każde 

doświadczenie - nawet to, które dorosłym wydaje się błahe i nieważne – mają swój udział     

w kształtowaniu umysłu i charakteru dziecka” G. MacDonald. 
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„Tydzień z legendą” – zajęcia czytelniczo-plastyczne 

 

W listopadzie pani Ala zaproponowała Fajlandczykom zapoznanie się       

z „Legendą o Syrence warszawskiej" i historią „Syrenka warszawska”.            

Na podstawie obu tekstów dzieci układały w kolejności chronologicznej 

rozsypane plany dwóch legend o Warszawie. Mogły również obejrzeć film pt. 

„Syrenka warszawska” oraz wykonać pracę plastyczną - syrenkę warszawską metodą 

wydzieranki. 

 

„Drogi do niepodległości” 

  

Dzieci z naszej świetlicy pod kierunkiem pani Beaty  wzięły udział w VI edycji Konkursu 

Plastycznego pod hasłem ”Drogi do niepodległości” organizowanym przez 

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie oraz Towarzystwo Przyjaciół 

Lubuskiego Muzeum Wojskowego. Był to konkurs skierowany do uczniów 

szkół podstawowych z terenu województwa lubuskiego. Plakat wykonał 

Marcel z 3a  oraz  Weronika z 4b. Jak się później okazało nasi reprezentanci  zdobyli  

wyróżnienie. Dzieci  otrzymały nagrody i dyplomy. GRATULUJEMY!!!. 

 

 

„W narodowych barwach” 

 

W drugim tygodniu listopada 2020 r. uczniowie przebywający w świetlicy 

uczestniczyli w zajęciach pod hasłem „W narodowych barwach” przygotowanych przez panią 

Agnieszkę.  W ciągu trzech dni wykonali prace plastyczne w kolorach biało – czerwonych. 

Były to tancerki baletowe, motyle oraz praca z wykorzystaniem zapisu nutowego. 

Zajęciom towarzyszyła polska muzyka filmowa, tańce narodowe oraz 

kompozycje F. Chopina. Dzieci obejrzały i wysłuchały także opowiadanie pt. „Nasz paczka     

i niepodległość – Konstytucja” z serii „Czytanie przed spaniem” oraz prezentację 

multimedialną pt. „Stroje polskie”. 

 

 

Dzień Życzliwości – tworzenie Orderów Życzliwości 

 

Z okazji Dnia Życzliwości 20.11.2020 r. uczniowie 

przebywający w świetlicy wykonali Ordery Życzliwości, które 

przyozdabiali według własnych pomysłów. Wspólnie z panią Paulą porozmawiali 

o tym, czym jest życzliwość i obejrzeli bajki edukacyjne na ten temat. Przygotowanymi 

orderami obdarowali nauczycieli pracujących w świetlicy oraz swoich rodziców i przyjaciół.  
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„Bezpieczny Maluch”- cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa 

 

Materiały profilaktyczne zwiększające bezpieczeństwo dzieci zostały udostępnione na 

platformie Classroom w folderze pod hasłem „Bezpieczny Maluch”. 

Pierwszy materiał pod hasłem „Bezpieczny maluch - jesień, zima” dotyczy 

bezpieczeństwa dzieci związanego z porą roku. Można w nim  obejrzeć filmy edukacyjne 

ostrzegające przed niebezpieczeństwami związanymi właśnie z listopadową i zimową aurą. 

Pomaga poznać sposoby zapobiegania wypadkom, uchronić dzieci przed 

niebezpieczeństwami w ruchu drogowym i innymi związanymi z siłami natury typowymi dla 

tego okresu. Trzeba pamiętać o zabezpieczeniu dzieci w odblaski  lub ich elementy, by były 

widoczne dla kierujących pojazdami. Krzyżówki, quizy i inne propozycje są atrakcyjną formą 

edukacyjną bardzo pomocną w celach profilaktycznych.  

W grudniu wielu rodziców i opiekunów jest zajętych przygotowaniami do świąt.       

W domach ubierane są choinki, domy, balkony ozdabiane są światełkami, kolorowymi 

lampkami. Wykonuje się też wiele prac, w których wykorzystuje się różne urządzenia 

elektryczne. Dlatego kolejny udostępniony materiał jest poświęcony energii elektrycznej tj. 

bezpiecznemu posługiwaniu się urządzeniami elektrycznymi, energią elektryczną. 

Kolorowanki, gry, zabawy, quizy, konkursy wiedzy o energii elektrycznej są  potrzebnym       

i miłym urozmaiceniem edukacyjnych treści z zakresu bezpieczeństwa. Propozycję 

aktywności  pod hasłem „Bezpiecznie z prądem” przygotowała pani Bożena. 

 

 

„Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek” 

 

W listopadzie pani Beata zaproponowała cykl zajęć  pod 

hasłem: „Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek”. 

Zajęcia te  miały na celu zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole, wdrażanie 

nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych oraz  empatii i tolerancji wobec innych. 

Dzieci chętnie wzięły  udział w zajęciach, wykazały się wiedzą o zasadach dobrego 

wychowania. Przestrzegały  zasad wspólnej zabawy . 

 

 

„Baśnie, bajki, bajeczki..." - zajęcia czytelnicze 

 

Mając na celu rozwijanie wyobraźni dzieci oraz zainteresowanie ich 

literaturą dziecięcą pani Lucyna przeprowadziła zajęcia czytelnicze.            

Na początku zajęć przeczytaliśmy wybraną bajkę, a następnie przyszedł czas 

na pytania i odpowiedzi, które udowodniły, że bajka została uważnie 

wysłuchana. Nie zabrakło muzyki z bajek w formie quizu, jak również pracy 

plastycznej - ilustracji do przeczytanej bajki. 
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„Misie tu, misie tam, misie tu i tam” 

 

25 listopada 2020 r. pani Agnieszka  zaprosiła dzieci uczęszczające do 

świetlicy do wysłuchania dwóch bajek: „Węgielek ratuje owieczkę", „Lekcja 

pływania" z książki pt. „Bajki o misiach z czterech stron świata” A. Cholewińskiej 

- Szkolik. Dzieci obejrzały również prezentację multimedialną pt. „Misie znane i nieznane" 

oraz wybrany odcinek bajki pt. „Miś uszatek". Podczas zajęć plastycznych wykonano misia   

na bazie papierowego stożka. 

 

 

„Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze” 

 

W ostatni dzień listopada pani Beata i pani Magda wprowadziły nas  

w andrzejkowy nastrój proponując zajęcia „W świecie magii i czarów - Święty Andrzej Ci 

ukaże co Ci los przyniesie w darze”. Dzieci poznały ludowe zwyczaje i obrzędy związane ze 

świętem andrzejkowym, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja losowały 

wróżby przepowiadające przyszłość. 

Panie przygotowały wiele ciekawych zabaw i konkursów, a także opowiedziały           

o historii Andrzejek i Katarzynek. Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele. Czas pełen 

atrakcji przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze. 

 

 

„Zimowe inspiracje” - zajęcia plastyczne 

 

W grudniu uczniowie wraz z panią Paulą rozmawiali o tym, czym 

charakteryzuje się zima, co w niej lubią. Omówili  historię i znaczenie  

tradycji bożonarodzeniowych. Wspólnie wykonywali wiele prac plastycznych 

oraz dekoracji zimowych, a przed świętami tworzyli z papieru i rolek św. Mikołaja, elfy oraz 

renifery. 

 

 

„Magia Świąt Bożego Narodzenia” 

 

W grudniu pani Magda zaprosiła uczniów do udziału w zajęciach plastycznych         

pt. „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Celem zajęć było doskonalenie sprawności 

manualnych i twórczej aktywności podczas tworzenia prac z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów plastycznych. Była to też doskonała 

okazja, by wykazać się kreatywnością i pomysłowością.        

Zajęcia zakończyły się śpiewaniem kolęd. 
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„Wszyscy ślą życzenia” – zajęcia plastyczne 

 

11 grudnia 2020 r. w świetlicy rozpoczęto wykonywanie kartek 

świątecznych. Pierwszym, inspirującym motywem była choinka. 

Uczestnikom zajęć towarzyszyły melodie kolęd, pastorałek i świątecznych 

piosenek wprowadzając w prawdziwie świąteczny nastrój. W kolejnym 

tygodniu grudnia wykonane kartki trafiły do pracowników naszej szkoły 

obecnych w tym wyjątkowym, przedświątecznym czasie. 

 

 

„Wigilijne zwyczaje są piękne jak z bajek” 

 

 W grudniu pani Magda z panią Beatą przeprowadziły świąteczne 

warsztaty plastyczne pt.: „Wigilijne zwyczaje są piękne jak z bajek”.               

W czasie warsztatów dzieci zapoznały się z tradycjami i zwyczajami 

związanymi  ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijając przy tym zdolności 

plastyczne i muzyczne. Podczas wykonywania świątecznych dekoracji 

kreatywnie spędziliśmy czas. Przy świątecznej muzyce powstały piękne prace 

plastyczne, które zawisły w świetlicy. 

 

 

„Kartka Świąteczna – spraw komuś radość” - pod patronatem kampanii 

 „Razem na Święta” 

 

15 grudnia pani Beata zaprosiła wszystkie chętne dzieci do udziału w akcji pod 

hasłem ”Kartka Świąteczna – spraw komuś radość” pod patronatem kampanii „Razem na 

Święta”. 

Czas świąteczny to taki okres w roku, na który wielu z nas nie może się doczekać. 

Kojarzy nam się z ciepłem rodzinnym, spotkaniami. Niektórzy niestety  będą musieli ten czas 

spędzić w szpitalu. Z myślą o takich osobach, zrodził się pomysł pięknej, świątecznej akcji 

charytatywnej. Akcja polegała na tym, by własnoręcznie stworzyć świąteczne kartki                 

z życzeniami. Trafiły one do pacjentów przebywających na zielonogórskim oddziale 

dziecięcym.  Ten gest miał sprawić, że choć na chwilę o tym zapomną i się uśmiechną.  

Ideą kampanii jest wspólne kultywowanie jednej z najpiękniejszych tradycji – pisania 

kartek świątecznych w społeczeństwie, w którym tak ważną rolę odgrywają technologie 

informacyjno-komunikacyjne. Kolorowe kartki z życzeniami, jakie otrzymali, miały wywołać 

uśmiech na buziach dzieci, a jednocześnie przypomnieć im, że jest ktoś, kto o nich myśli          

i pamięta. To naprawdę niewielki, a szlachetny gest, który na pewno poprawił nastrój małym 

pacjentom. 
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„Pomagajmy, bo to się opłaca, puszczone w obieg dobro powraca"                                             

- akcja charytatywna 

 

W grudniu pod opieką pani Lucyny i pani Uli została 

przeprowadzona akcja charytatywna, która miała na celu wsparcie 

najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Przygotowanie 

"Świątecznej Paczki" trwało dwa tygodnie. Społeczność szkolna codziennie dostarczała do 

szkoły różnego rodzaju dary. Wszystko zostało pięknie zapakowane i przekazane rodzinom. 

Serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji. 

 

 

 Święta Bożego Narodzenia - konkurs wiedzy 

 

17 grudnia 2020 r. dzieci uczęszczające do świetlicy, zaproszone przez 

panią Agnieszkę, wzięły udział w konkursie wiedzy pt. „Święta Bożego 

Narodzenia”. Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie zapoznali się             

z prezentacją multimedialną „Bóg się rodzi - śpiewamy gloria". Dzieci świetnie poradziły 

sobie z większością pytań i oczywiście zostały nagodzone. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Życzymy wszystkim 

Szczęśliwego Nowego Roku 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrazki  umieszczone w gazetce pochodzą  ze strony pixabay.com.pl 

Wykorzystano również  zdjęcie własne. 

 

Informacje zebrane od wychowawców świetlicy opracowała Agnieszka Kubacka. 


