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Gazetka świetlicowa maj/czerwiec 2022  

 

„Dbam o  środowisko, dbam o przyrodę” – konkurs literacki dla klas III 

Na przełomie kwietnia i maja pani Beata wraz z panią Natalią 

ogłosiły konkurs literacki skierowany do uczniów klas III pod hasłem 

„Dbam o środowisko”. Prace w formie opowiadania lub wiersza zbierane 

były przez wychowawców klas do 6 maja.  Laureatami zostali: Błażej, Julia   

i Miłosz W. z kl. 3b oraz Julia z kl. 3d, natomiast wyróżnienia otrzymali 

Dante i Hania z kl. 3b, za udział Miłosz S. z 3b. Uroczyste wręczenie 

dyplomów odbyło się 9 czerwca 2022 r. w trakcie wernisażu w Galerii za 

Drzwiami. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!  

 

Dni  patrona szkoły 
 

W maju Fajlandczycy włączyli się w obchody dni patrona szkoły. W świetlicy 

powstała piękna wystawa prac. Były to portrety Henryka Sienkiewicza oraz 

ilustracje z powieści „W pustyni i w puszczy”. Z kolei na dużym formacie pojawiły 

się zwierzęta z powieści naszego patrona oraz wielka żyrafa wykonania na bazie 

papierowego stożka, która „spoglądała na wszystkich wesoło z wysoka”.   

 
Majowe karaoke - zajęcia muzyczne 

 

Polskie majowe święta są radosne i wiosenne. Fajlandczycy obejrzeli 

kilka prezentacji muzycznych w wykonaniu innych dzieci, a następnie nauczyli 

się melodii kilku piosenek. Najbardziej podobały im się ,,Jestem Polakiem" i ,,Wiwat Maj". 

Chętni uczniowie zaśpiewali solo, a najlepsi zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. 
 
 

„Pocztówka z najpiękniejszym zwierzakiem” - konkurs plastyczny      
                       – projekt pocztówki ze zwierzętami 

 
W maju pani Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału w konkursie 

plastycznym. Tym razem Fajlandczycy mieli za zadanie zaprojektować 

pocztówkę z najpiękniejszym zwierzątkiem. Wśród wykonanych prac 

pojawiły się: kotki, pieski, rybki, a nawet ślimaki. Nagrodzono trzy prace 

wykonane przez:  Amelkę z kl. 1d, Zuzannę z kl. 1d oraz Ninę z kl. 2a. 

Wszyscy pozostali twórcy pocztówek otrzymali drobny upominek.  
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„Przyjemności  daje wiele, książka moim przyjacielem”  

– ilustracja do mojej ulubionej książki - konkurs plastyczny 

 

W maju odbyły się zajęcia tematyczne „Przyjemności daje wiele, książka 

moim przyjacielem”. Zajęcia miały na celu rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych dzieci, zachęcanie do samodzielnego czytania, wdrażanie do poszanowania 

książek. Dzieci  pod opieką pani Beaty rozwiązywały zagadki związane z baśniami, udzielały 

odpowiedzi na pytania losowane z magicznego pudełka, układały hasła z rozsypanek 

wyrazowych. Na koniec dzieci złożyły „Przyrzeczenia Małego Czytelnika”.  

 

 

Zielono mi - festyn w ogródku szkolnym 

 

            Do ogródka została zaproszona klasa 3b, żeby być bliżej przyrody. 

Gospodarzem spotkania była pani Ziemia, która była bardzo zdziwiona, że jest 

tak zanieczyszczona. Dzieci pomogły Ziemi posprzątać śmieci, układały hasła 

chroniące Ziemię, szukały skarbów - minerałów na terenie ogródka, uczyły się 

piosenki pt. „Ziemia wyspa zielona” i uczestniczyły w quizie z nagrodami. 

Uśmiechnięte i zadowolone wracały do szkoły. 

 
 
 

„Dzień szczęśliwej pszczoły”- wystawa prac 
 

„Jeśli wyginą pszczoły, wówczas rodzajowi ludzkiemu zostaną już tylko cztery lata…”  

Albert Einstein 

  20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez 

ONZ.  Celem tego dnia jest podkreślenie znaczenia tych owadów dla pozyskiwania żywności 

oraz zwrócenie uwagi na występujące wobec nich, liczne zagrożenia we współczesnym 

świecie.  

Z tej okazji nasi Fajlandczycy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych 

poprowadzonych przez panią Paulę. Obejrzeli prezentację multimedialną zawierającą pszczeli 

quiz. Poznali wiele ciekawostek o pszczołach oraz stworzyli wystawę prac przedstawiającą 

ule oraz plastry miodu.  

 

„Ziemię szanuję, śmieci segreguję!” – wyniki konkursu 

 

W dniu 23 maja 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu 

świetlic zorganizowanego przez Zespół Edukacyjny nr 10 w Zielonej Górze.  

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Sara U. z kl. 3b zajęła II miejsce       

i Ula M. z kl. Id zdobyła wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!  
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„Higiena w 5 krokach” -  cykl zajęć edukacyjnych 
 

W maju pani Ewa przeprowadziła z Fajlandczykami zajęcia na temat higieny osobistej. 

Przypomnieliśmy sobie instruktaż prawidłowego mycia rąk. Obejrzeliśmy film edukacyjny   

„Co by się stało, gdybyś nie mył rąk?”, w którym omawia się choroby 

przenoszone brudnymi rękoma. Poruszyliśmy temat właściwego korzystania      

z urządzeń sanitarnych, racjonalnego wykorzystywania papieru toaletowego        

i artykułów higienicznych. Rozmawialiśmy również o codziennych zabiegach 

pielęgnacyjnych całego ciała, higienie jamy ustnej oraz ochrony skóry przed 

czynnikami atmosferycznymi. Na zakończenie uczniowie wykonali rysunki na temat: 

Jak dbam o higienę osobistą? 

 

 

Szkoła Myślenia Pozytywnego  - zorganizowanie warsztatów 

Uczniowie ze świetlicy „Fajlandia” pod opieką pani Beaty wzięły udział w 

TYGODNIU WYZWAŃ KREATYWNYCH – realizowały różne kreatywne 

zadania. 

 „Kleksy”- malowanie palcami. Dzieci tworzyły wybrane przez siebie kreatywne 

motywy. Za pomocą kleksów, odbić dłoni oraz malowania palcami kropek oraz kresek 

powstały istne dzieła sztuki . Dzieci doskonale bawiły się malując tą techniką. To  

były inspirujące zajęcia. 

 „Komunikacja”- rysowanie według wskazówek to kolejne wyzwanie,  którego podjęły  

się nasze świetliczaki. Zadanie polegało na tym iż, jedno dziecko otrzymało rysunek, 

jego zadaniem było udzielenie wskazówek drugiej osobie, by narysowało taki sam 

obrazek. Celem tego zadania było uświadomienie  różnych  sposobów postrzegania. 

 „Kreatywne kompozycje z klocków konstrukcyjnych” 

Układanie klocków pobudza kreatywność i wyobraźnię. Dzieci mogły 

wymyślać swoje własne kompozycje, budowle i tworzyć różne  

konstrukcje.  

 Tworzenie prac plastycznych z kropek. 

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch!” - warsztaty muzyczno – ruchowe 

W maju pani Magda przeprowadziła zajęcia pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy 

duch!”. Zajęcia muzyczno – ruchowe rozpoczęliśmy od rozmowy na temat zdrowych                

i dobrych nawyków. Poruszyliśmy również temat budowania pozytywnych relacji w grupie 

rówieśniczej i w zespole klasowym. Następnie uczniowie 

wykonali gimnastykę. Na koniec zajęć wspólnie z grupą 

zajęliśmy się tworzeniem autorskiego układu tanecznego. 

Wszyscy bawili się doskonale!  

 



4 
 

Portret mojej mamy - wystawa prac  

 

W ramach obchodów Dnia Matki uczniowie przygotowali 

wystawę prac, której bohaterem była mama. Tego dnia pani Magda, 

pani Paula i pani Wiesia przeprowadziły zajęcia, w ramach których 

dzieci dowiedziały się skąd pochodzi to święto, kiedy zostało 

sformalizowane w różnych krajach oraz jak obchodzi się Dzień Matki   

w różnych krajach świata. Wykonane zostały także piękne laurki               

i upominki dla ukochanych mam.  

 

 „A ja kocham moją mamę co ma włosy jak atrament, 

 złote oczy jak mój miś i uśmiechem darzy dziś”  - prezent dla mamy 

 
 Pani Dominika zorganizowała warsztaty plastyczne, na których dzieci 

tworzyły laurki dla swoich mam – kolorowe kwiaty. Użyły płatków 

kosmetycznych, kolorowych farb, pędzli oraz radości i dużo miłości.                     

Po skończonych warsztatach uczniowie zabrali swoje prace do domu by wręczyć je swoim 

mamom. 

 
„Za co kocham swoją mamę?”- konkurs plastyczny 

 

Dnia 27 maja w sali zabaw, pani Zosia zorganizowała 

konkurs plastyczny „Za co kocham swoją mamę?". Dzieci wykonały 

rysunki, na których umieściły napisy, za co kochają swoją mamę, np. 

za życie, za miłość, za wszystko, za pyszne jedzenie... Najładniejsze 

prace wykonały uczennice klasy 2a  - Natalka, Nina, Nadia i Antosia 

oraz  Amelka z klasy 1d.  Za wykonanie rysunków dziewczynki otrzymały czekoladowe 

batony. 

 

 

„Podróże bliskie i dalekie. Podróż w nieznane”  - zabawy ilustrowane ruchem 

- zabawy z chustą animacyjną Klanza 

 

W maju w świetlicy Fajlandia pani Beata zorganizowała zajęcia  z chustą animacyjną 

Klanzy. Była to dla  naszych świetliczaków okazja do wspólnej zabawy, integracji, a także 

relaksacji. Chusta umożliwia zabawę z dziećmi w każdych warunkach, integruje grupę, 

pobudza wyobraźnię,  a także ćwiczy refleks i spostrzegawczość.  Jest ona 

atrakcyjna dla każdej grupy wiekowej. Zabawy z chustą mogą przybierać różne 

formy, zawsze jednak  zawsze dostarczają uczestnikom wielu pozytywnych 

wrażeń .Wszyscy świetnie się bawili i czekają na kolejne zajęcia, które 

zainspirują do kolejnych zabaw z chustą.  
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„Nasze marzenia”– wykonanie makiety na dużym formacie 

 

Dnia 31 maja 2022 r. pani Agnieszka zaprosiła Fajlandczyków do 

wspólnego działania.  Na początku spotkania dzieci rozmawiały o tym 

czym są marzenia, czy warto marzyć, czy marzenia się spełniają? 

Następnie poszczególne grupy przystąpiły do rysowania swoich marzeń 

tworząc w ten sposób wielką makietę. 

 

 

Konkurs plastyczny – „Nie czas na nudę”  

 

W maju w świetlicy zostały przygotowane prace plastyczne na 

ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Nie czas na nudę”. 

Zadanie to było realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii 

„Zachowaj trzeźwy umysł”. Uczniowie ciekawe prace plastyczne. Najchętniej stosowaną 

techniką były rysunki wykonane kredkami woskowymi. Wszystkie prace wykonane pod 

opieką pani Bożeny zakwalifikowały się na konkurs. 

 

„Spójrz inaczej”- zajęcia cykliczne 

 

W maju i czerwcu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne pt. „Zwracamy uwagę 

na uczucia innych ludzi oraz „Uczymy się rozumieć uczucia innych ludzi". Oba tematy są 

realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego pod hasłem „Spójrz inaczej” dla klas   

1-3. Wzięli w nich udział głównie uczniowie z klas 1. Celem obu spotkań było zdobywanie 

umiejętności akceptowania uczuć innych ludzi, uczenie się 

bezinteresownej pomocy, zdobywanie umiejętności rozumienia       

- w sytuacjach konfliktowych - przeżyć i uczuć rówieśników. 

Zajęciom towarzyszyło duże zainteresowanie i aktywność dzieci.    

W zajęciach wykorzystano metodę dramy, która uczy rozumienia siebie  i innych na poziomie 

emocji i uczuć. Zajęcia w grupach prowadziła  pani Bożena. 

 

„Nauczyciele dzieciom”   

W maju z inicjatywy nauczycieli świetlicy przystąpiliśmy do akcji pod hasłem 

„Nauczyciele dzieciom”. Jej celem było zaprezentowanie uczniom zdolności, pasji                      

i nauczycielskich zainteresowań. W ten  sposób chcieliśmy zachęcić swoich wychowanków do 

rozwijania tych zainteresowań pasji, do nauki przez zabawę. Prace plastyczne na wystawę z 

uczniami przygotowała pani Bożena, kolorową wyklejankę zrobiła pani Dominika, 

przestrzenne prace ze stożka – pani Agnieszka, zaś kolorowe, pachnące świeczki wykonała 

pani Beata. 

Pani Wiesia przygotowała ciekawą prezentację swojej muzycznej pasji, bowiem od    

15 lat występuje z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca. Wszystkie nauczycielskie umiejętności 

zostały zaprezentowane na wystawie w galerii SP 1 w czerwcu. 
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„Bocianie klekotanie” – zajęcia edukacyjne o Bocianie Białym 

 

W związku z „Dniem Bociana Białego” 2 czerwca 2022 r. pani 

Natalia przeprowadziła z dziećmi zajęcia edukacyjne pt. „Bocianie 

Klekotanie”. Uczniowie zapoznali się z informacjami o życiu bocianów 

oraz  ciekawostkami na temat bocianów. Na koniec wykonali  piękne 

podobizny długonosych przyjaciół ze stożków. Każdy z dumą prezentował 

swoją pracę, a niektórzy nawet nadali swoim ptakom imiona.  

 

„Dzieci z różnych stron świata”- quiz wiedzy 

 

2 czerwca 2022 r. Fajlandczycy wzięli udział w zajęciach 

edukacyjnych z panią Paulą, których tematem była tolerancja wobec 

osób innej narodowości  i tradycji kulturowej oraz akceptacja tej odmienności. Uczniowie 

tego dnia poznali także zwyczaje i zabawy dzieci z innych krajów, oglądali ilustracje ich 

domów. Na zakończenie rozwiązali quiz wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata   

i wykonali plakat. 

 
Dzień Przyjaciela 

 

Dzień Przyjaciela to jedno z dwóch świąt związanych                 

z przyjaźnią. Z tej okazji 9 czerwca w świetlicy odbyły się warsztaty, 

które rozpoczęły się od omówienia znaczenia przyjaźni w naszym 

życiu i niezbędnych cechach prawdziwego przyjaciela. Wspólnie 

odśpiewaliśmy piosenkę  pt. „Piosenka o przyjaźni” – Mała Orkiestra Dni 

Naszych. Na koniec Fajlandczycy przygotowali upominki dla swoich przyjaciół 

oraz pacjentów Hospicjum w Zielonej Górze, którzy byli bardzo miło zaskoczeni. 

 
„Wakacyjne podróże te małe i duże” - zajęcia edukacyjno-plastyczne 

 związane z bezpieczeństwem  
 

Wakacje tuż tuż… bezpieczny letni wypoczynek naszych wychowanków jest 

priorytetową sprawą. W trakcie spotkania dzieci wypowiadały się jakie miejsca odwiedzą w 

czasie wakacji, z jakich środków lokomocji będą korzystać. Pani Ewa szczegółowo omówiła 

zasady bezpiecznego zachowania się w samochodzie, autobusie, pociągu w oparciu o film 

„Pan Bilecik uczy jak bezpiecznie podróżować”. 

Dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po 

drogach w charakterze pieszego i rowerzysty. Rozmawialiśmy również          

o bezpiecznym plażowaniu i pieszych wędrówkach w góry, wypoczynku w 

mieście lub na wsi. Jak zachować się gdy się niechcący odłączymy od 

grupy i zgubimy? Uczniowie utrwalili numery alarmowe. Na zakończenie uczestnicy 

spotkania wykonali rysunki miejsc zaplanowanego wypoczynku. 
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„Wymarzone wakacje” – konkurs plastyczny 

 

Czerwiec kojarzy się dzieciom głównie z początkiem wakacji, morzem, 

górami, słońcem, odpoczynkiem. Z tej okazji pani Dominika zaprosiła 

dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Wymarzone wakacje”. 

Wykonane prace zostaną wywieszone na głównej tablicy świetlicy. 

 
 

„Mam talent” – świetlicowy konkurs talentów 
 

Pod opieką pani Beaty i Bożeny trwają zmagania uczniów zgłoszonych do udziału       

w konkursie świetlicowym „Mam talent”. Tanecznym akcentem rozpoczęły konkurs 

uczennice z kl. 2c – Julia K., śpiewająco Natalia K. z kl. 1b. Zgłoszeni do konkursu są 

recytatorzy: Kuba P. i Kacper Z . z kl. 3d. Zapisy chętnych jeszcze trwają. 

 

 

 

Życzymy wszystkim 

słonecznych i bezpiecznych wakacji. 

 

Do zobaczenia we wrześniu!  
 

 

    Elementy graficzne umieszczone w gazetce pochodzą  ze strony pixabay.com/pl/ 

Wykorzystano również  zdjęcie własne. 

Informacje zebrane zostały od wychowawców świetlicy. 

Opracowanie: Agnieszka Kubacka 

 

 


