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„Polska – znana i ukochana” – quiz o Polsce
Maj jest miesiącem, w którym obchodzimy wiele ważnych świąt.
W związku z tym 8 maja 2017 r. w naszej Fajalndii chętne dzieci
wzięły udział w quizie przygotowanym przez panią Agnieszkę.
Dotyczył on różnych zagadnień związanych z naszym państwem. Zespoły wykazały się
dużą wiedzą i wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Dobrze nam znany Henryk Sienkiewicz – cykl
zajęć o patronie szkoły
9 maja obchodziliśmy Dzień Patrona szkoły. Fajlandczycy
uczestniczyły w różnorodnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców świetlicy.
Pani Ania Mizdrak przygotowała dekorację przy tablicy upamiętniającej patrona i pod
jej opieką uczniowie z „Akademii Małego Zucha” pełnili honorową wartę przy tablicy
H. Sienkiewicza. Pani Magda zaprezentowała dzieciom prezentację multimedialną pt.
„Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”. Uczniowie brali udział w zajęciach plastycznych pt.
„Krajobrazy z powieści H. Sienkiewicza”. Z kolei pani Paulina zaproponowała wspólne
słuchanie fragmentów „W pustyni i w puszczy” oraz oglądanie ekranizacji powieści.
Fajlandczycy zaproszeni przez panią Agnieszkę wykonali także zakładki do książki
z naszą „JEDYNKĄ” i imieniem H. Sienkiewicza oraz rozwiązywali mini quiz o patronie. Z panią
Martą rozwiązywali krzyżówki, quizy, rebusy ze znajomości życia i twórczości pisarza.
Pod okiem pani Agaty i Lucyny dzieci wzięły udział w zajęciach „Afryka na sportowo”.
Na początku były sportowe zmagania. Konkurencja „Rzut kokosem”, „Wielbłądzi slalom” czy
„tor przeszkód” były nie lada wyzwaniem, jednak ze wszystkimi dzieci poradziły sobie bez
problemu. Na zakończenie dobrane w pary rysowały z zawiązanymi oczami słonia, co okazało
się dużo trudniejsze, ale i ta konkurencja wywołała uśmiech na twarzach dzieci.
Ekspozycja niemieckojęzyczna (cykl kilku wystaw) „Der Urwald und die Wueste" von
Henryk Sienkiewicz („W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza) to prace plastyczne
oczami klubowiczów „BERLINER TEDDYBAER" wykonane z okazji obchodu Dnia Patrona
naszej szkoły pod kierunkiem pani Ani Więcek.
W świetlicy odbył się także konkurs plastyczny pt. „Portret H. Sienkiewicza” ogłoszony
przez panią Kornelię. Uczestnicy przy pomocy fotografii mieli za zadanie odwzorować
podobiznę patrona szkoły. Wykonane prace zdobiły świetlicową tablicę.
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Wszystko o szkole, jej patronie
i książce pt. „W pustyni i w puszczy”
Jak co roku, w maju, obchodzimy Dzień Patrona szkoły. Z tej to okazji pani
Bożena przygotowała konkurs wiedzy pod hasłem Henryk Sienkiewicz – życie
i twórczość. Był to test wyboru składający się z 15 zadań. Pytania nie należały do
najłatwiejszych, niemniej uczniowie poradzili sobie z nimi znakomicie. Najlepsi zostali
nagrodzeni.

Afrykańskie safari - zajęcia przyrodnicze o zwierzętach
z książki „W pustyni i w puszczy”
W maju z okazji Dnia Patrona naszej szkoły pani Ala zaprosiła dzieci na zajęcia
przyrodnicze. Fajlandczycy poznali tryb życia zwierząt afrykańskich:
słonia, żyrafy, lwa i zebry. Poza tym dzieci czytały ulubione fragmenty
przygód Stasia i Nel, na podstawie których wykonały piękne prace
plastyczne z wykorzystaniem bibuły i tapety.

Dzień postaci z bajek
Wszystkie dzieci lubią bajki, a te odpowiednio dobrane nie tylko
relaksują, ale i uczą. Pani Agata zaprosiła w majowe przedpołudnie
Fajlandczyków do obejrzenia kilku bajek. Następnie dzieci w swobodnych wypowiedziach
opowiadały o bohaterach bajkowych i ich przygodach. Fajlandczycy po rozważaniach na
temat bajek filmowych, wiedzą już, że oglądanie bajek jest przyjemne, ale należy zachować
umiar .

„Z piosenką przez świat” - piosenka turystyczna,
nauka i prezentacje artystyczne
Na zajęciach świetlicowych prowadzonych przez panią Bożenę pt.
„Z piosenką przez świat” nasi podopieczni zapoznali się z nową piosenką pt. „Nie zrywaj
kwiatów”, którą można śpiewać na turystycznych szlakach. Opowiada nam ona o pięknie
tego wszystkiego co nas otacza i konieczności dbania o to nasze wspólne dobro – czyli
przyrodnicze środowisko.
Ponadto uczniowie wykonali prace plastyczne propagujące ekologiczne postawy.
Nie zabrakło też zespołowych i indywidualnych prezentacji piosenki. Najciekawsza okazała
się w wykonaniu Franciszka Wojciechowskiego z klasy 3b. Zajęcia podobały się dzieciom,
obecny był w nich również „duch” rywalizacji.
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Zdrowo, bo sportowo – zajęcia ruchowe
W maju dzieci wybrały się z panią Alą na boisko, żeby promować
zdrowy styl życia. Wszyscy chętnie uczestniczyli w grach sportowych, ponieważ wiedzą,
że aktywny tryb życia wpływa pozytywnie na nasze zdrowie.

„Wiosenny zielnik” – kwiatki malowane marzeniami
–prace plastyczne
Kolorowa książeczka pt. „Wiosenny zielnik", którą pani Ania
Więcek przyniosła z domowego archiwum stała się majową atrakcją
pewnego popołudnia w „jedynkowej" świetlicy. Dzieciaki czytały
wesołe wierszyki o krokusach, fiołkach oraz przebiśniegach, ażeby
następnie przenieść piękne kwiatki na kartki za pomocą suchych
pasteli. „Mali Picasso" nie zawiedli!!!

„Wszystko co zdrowe” – turniej wiedzy o zdrowiu
22 maja 2017 r. pani Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału
w turnieju wiedzy o zdrowiu. Do zmagań przystąpiły trzy
drużyny, które rozwiązywały krzyżówkę, quiz oraz wykreślankę z hasłem. O tym,
jak ważna jest woda dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu wie
każdy, ale ile trzeba jej wypić? Uczestnicy turnieju obliczali i zaznaczali, ile szklanek
płynów powinno wypijać dziecko w ciągu dnia. Wszystkie drużyny świetnie
poradziły sobie z poszczególnymi zadaniami.

„Różne kraje i zwyczaje”- „ Co kraj to obyczaj”
- zajęcia edukacyjno - czytelnicze
W maju pod kierunkiem pani Anny Mizdrak w świetlicy szkolnej odbyły się cykliczne
zajęcia czytelnicze pt. „Różne kraje i zwyczaje” – „Co kraj to obyczaj”.
Celem zajęć było wzbogacenie wiadomości na temat życia i tradycji ludzi
na różnych kontynentach. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem
wysłuchali wierszy pt. „Wiśniowa Japonia”, „Słowiańska Polska”,
„Pustynny Egipt”, „Włoska przygoda” czy „Herbaciane Indie”.
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Kwiatki na Dzień Matki – zajęcia plastyczne
Z okazji Dnia Mamy dzieci razem z panią Pauliną wykonały laurki dla swoich
ukochanych mam, ozdabiając je wybranymi przez siebie bukietami
kwiatów i wypisując piękne życzenia.

„Mamo, mamo coś ci dam…”- konkurs plastyczny
W maju odbył się konkurs plastyczny pt. Mamo, mamo coś Ci dam”.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną
techniką. Uczniowie wykonali wyjątkowe laurki i obrazy. Pierwsze miejsce zajęła
Zuzia Kaniecka, która samodzielnie ułożyła bukiet kwiatów z kolorowych drucików.
Konkurs zorganizowała pani Kornelia.

Świetlicowa majówka – impreza rekreacyjna
W maju dzieci ze świetlicy bardzo miło spędziły czas.
Z panią Martą wybrały się na świetlicową majówkę. Na boisku
szkolnym zostały zorganizowane zajęcia sportowe - „dwa ognie”,
„rzut do kosza”, mecz piłki nożnej, jak również pląsy: „Labado”, „Zajączek”, „Karuzela”
i zabawy „Ciuciubabka”, „Kubusiu, gdzie jesteś” oraz zawody papierowych samolocików.
Było dużo świetnej zabawy przy pięknej majowej pogodzie.

„Na majowej łące, w trawie słychać koncert”- zajęcia
edukacyjno – plastyczne
W maju pani Ania Mizdrak zaprosiła wychowanków świetlicy do udziału
w zajęciach edukacyjno – plastycznych pt. „Na majowej łące, w trawie słychać
koncert”. Celem zajęć było zaznajomienie dzieci z bogactwem świata przyrody.
Uczniowie oprócz wysłuchania krótkich wierszy opisujących mieszkańców łąki
z uwagą oglądali bajkę pt. „Co w trawie piszczy”, odgadywali zagadki oraz
wykonali piękne prace plastyczne.
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„Tropiciele zagadek” część II
W maju Fajlandczycy po raz kolejny zostali zaproszeni przez panią
Magdę Sycha do rozwiązywania zagadek o ptakach, drzewach,
rzeczach higieny osobistej i przedmiotach. Odpowiedzi wpisane na karteczkach
dzieci wrzucały do specjalnego koszyczka z napisem „Tropiciele zagadek cz. II”.
Było miło, wesoło i zabawnie. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w tej zabawie
otrzymały drobne upominki.

„Ja to wiem, zdrowy być chcę” – cykl zajęć z okazji dni promocji zdrowia
Od 29 maja do 2 czerwca 2017 r. w ramach dni promocji zdrowia
w naszej świetlicy odbywały się różnorodne zajęcia o tematyce zdrowotnej.
Pani Anna Mizdrak przeprowadziła quiz pt. „Zdrowie to szczęście, zdrowie to
skarb”. Celem zajęć było propagowanie wśród dzieci zdrowego odżywiania się i dbania
o higienę.
„Dlaczego ważne jest zdrowie? Fajlandczyk na to pytanie odpowie” – to zagadki
i pogadanka edukacyjna przygotowane przez panią Agatę, a „Zdrowe ząbki to nasza
przyszłość” – to temat pogadanki przeprowadzonej przez panią Anię Więcek.
Pani Magda zaprezentowała i omówiła album profilaktyczno – zdrowotny pt. „Kilka
ważnych rad, jak o swoje zdrowie dbać” oraz zaprosiła do świetlicy panią pielęgniarkę.
Pani Paulina zaproponowała dzieciom zajęcia ruchowe „Ruch to zdrowie", pogadanki i filmy
edukacyjne dotyczące higieny jamy ustnej i zdrowego odżywiania z serii „Było sobie życie".
Fajlandczycy zaproszeni przez panią Agnieszkę wzięli także udział w zajęciach pod
hasłem „W Akademii zdrowego Fajlandczyka” oraz wykonali plakat i karty „Piotrusia”
z produktami żywnościowym. Wykonali także kolorowe zakładki do książki z motywem
warzyw i owoców. Dzieci oglądały także filmiki edukacyjne na temat zdrowego stylu życia
zaproponowane prze panią Alę.
Podczas zajęć „Jak unikać cukru?” przygotowanych przez panią Kornelię,
dzieci dowiedziały się dlaczego nie warto nadużywać białego cukru oraz jakie są jego zdrowe
zamienniki. Uczniowie porównywali zawartość cukru w popularnych napojach i produktach
spożywczych.
Tydzień Promocji Zdrowia w naszej świetlicy zorganizowaliśmy również „z kredkami
w ręku”. Uczniowie mieli narysować – „W jaki sposób dbają o swoje zdrowie”. Miłym
zaskoczeniem dla prowadzącej zajęcia pani Bożeny było to, że wszyscy w swoich rysunkach
przedstawili zajęcia sportowe bądź zabawy w otoczeniu przyrody - wskazując taką aktywność
oraz miejsce – jako bardzo potrzebne dla naszego zdrowia. Podsumowaniem zajęć była
wystawa prac uczniów.
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„Piękny i zdrowy uśmiech w dużej mierze,
zależy od tego co jemy" - spotkanie z panią pielęgniarką,
zajęcia profilaktyczno – zdrowotne
W maju pani Magda zaprosiła do Fajlandii panią pielęgniarkę - Janinę Bobek. Pani
Janina przeprowadziła z dziećmi pogadankę pt. „Piękny i zdrowy uśmiech w dużej mierze
zależy od tego co jemy". Następnie pani Magda zaproponowała dzieciom obejrzenie
filmów edukacyjnych o tematyce: Co należy jeść, by zdrowe ząbki mieć?, Co powinniśmy
wiedzieć o szczotce do zębów?, Jak należy szczotkować zęby?, Co muszą wiedzieć dzieci
o swoich zębach? Wszystkie dzieci wykazały ogromne zainteresowanie tą tematyką.

„Pippi Pończoszanka” cz. 2
W maju pani Paulina zaprosiła dzieci do wysłuchania
kolejnej części przygód Pippi Pończoszanki, która jest
tytułową bohaterką książki Astrid Lindgren. Dzieci bardzo
polubiły Pippi i z wielką radością pokolorowały ilustracje z przygodami rudowłosej
rówieśniczki.

Zabawy kolorami – zajęcia ruchowe z chustą animacyjną
Bogactwo kolorów i barw dominowało w Fajlandii w pewien słoneczny
poranek. To wszystko za sprawą chusty animacyjnej, która wywołała u dzieci wiele
emocji. Dzięki jednej chuście dzieci mogły poćwiczyć wiele umiejętności. Wszystkie
zabawy łączyły wrażenia wzrokowe, dotykowe i słuchowe. Zabawy, które
przeprowadziła pani Ala wprowadziły aurę tajemniczości, a przy tym
pobudziły wyobraźnię, wpłynęły na pozytywny nastrój oraz
zachęciły dzieci do współdziałania w grupie.

Flaga Europy – zajęcia plastyczne
W jakim kraju żyjemy? W Polsce. Gdzie leży Polska? W
Europie. Odpowiedzi na tak postawione pytania padały
błyskawicznie. Fajlandczycy z kluby języka niemieckiego „BERLINER
TEDDYBAER" doskonale wiedzieli także jak wygląda symbol Unii
Europejskiej. Wspólnie z panią Anią Więcek wykonali prace plastyczne
przedstawiające flagę europejską.
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Moja ulubiona książka – prezentacje słowne
W maju pani Marta zorganizowała zajęcia pt. „Moja ulubiona
książka – prezentacje słowne”. Wszyscy uczniowie poprzez
kilkuzdaniowe wypowiedzi zaprezentowali swoje ulubione książki,
samodzielnie przeczytane. Następnie razem z panią dzieci uzupełniały
zdania na temat korzyści płynących z czytania książek. Na zakończenie
zajęć cała grupa stworzyła plakat podsumowujący zajęcia pt. „Książka przyjacielem
człowieka”. Były to ciekawe i interesujące zajęcia.

„Gdyby kózka nie skakała” III edycja – świetlicowy konkurs sportowy
W czerwcu odbyła się III edycja świetlicowych zawodów sportowych
„Gdyby kózka nie skakała”. Wszystkie uczestniczki skakały zawzięcie. W tym
roku największą ilością skoków wygrała zawody Wiktoria Krycka z kl.3d,
II miejsce wywalczyła Oliwia Gregolińska z kl.2c, a III – Hania Cybulska z kl. 2b.
Gratulujemy!

Opowieści o przyrodzie – lato
Piękna letnia aura zmotywowała do przeprowadzenia zajęć pt.
„Opowieści o przyrodzie - lato”. Pani Bożena zapoznała uczniów z opowiadaniami
o lecie z książki „366 … i jeszcze kilka opowieści o przyrodzie” – Anne –Marie
Dalmais. Uczniowie mieli okazję podzielić się wrażeniami na temat tej pory
roku, opowiedzieć o swoich wakacyjnych planach, marzeniach. Wykonali
też prace plastyczne pt. „Lato”.

„Dlaczego…? – historyjki dla ciekawych dzieci – zajęcia
czytelnicze
W miesiącu czerwcu pani Ania Mizdrak zaprosiła małych
„Fajlandczyków” do udziału w zajęciach czytelniczych pt.
„Dlaczego…? – historyjki dla ciekawych dzieci. Celem głównym zajęć
było rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych oraz poszerzenie
ich wiedzy o nowe ciekawe informacje. Podczas zajęć uczniowie z radością wysłuchali
czytane przez nauczyciela historie.
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„Letnie śpiewanie i czytanie na zawołanie” – nauka piosenek
i konkurs pięknego czytania
Już od początku czerwca Fajlandczykom towarzyszyły piosenki o lecie: „Na plaży”,
„Tato już lato”, a chętne dzieci wzięły udział w konkursie pięknego czytania. Wcześniej
otrzymały od pani Agnieszki wiersze o lecie. Wszyscy uczestnicy konkursu pięknego czytania
zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami wraz z drobnymi upominkami.

„Meine
Freunde”
Piosenki niemieckojęzyczne –
Podczas jednej z ostatnich sesji klubu „BERLINER TEDDYBAER" jej uczestnicy
głośno i radośnie wyśpiewali najbardziej znane niemieckie wakacyjne piosenki dla dzieci.
„Od przedszkola do Opola, to powiedzenie idealnie pasuje do moich kursantów" przyznała pani Ania Więcek. "Schoene Sommerzeit fuer euch alle!!!!
„Wakacje tuż, tuż..... Hura!" - wykrzyczeli klubowi przyjaciele.

„Inscenizacja szachowa”
W czerwcu dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej brały udział w inscenizacji
– „Szachowe zmagania”. Zajęcia przeprowadzone na dużej szachownicy wprowadziły
wyjątkowo szachowy klimat. Dzieci podzielone na dwie drużyny wcielały się w rolę bierek
szachowych i rozgrywały partie, końcówki szachowe, motywy taktyczne. Ćwiczenia te miały
na celu doskonalenie umiejętności szachowych, jak również pokazanie, że gra w szachy to
przede wszystkim dobra zabawa. Zajęcia przeprowadziła pani Lucyna.

Poznajemy nasze morze Bałtyckie – konkursy, krzyżówki…
W czerwcu pani Marta zapoznała dzieci z podstawowymi
informacjami dotyczącymi Morza Bałtyckiego – położenie na kuli ziemskiej
i w strefach klimatycznych, państwa mające bezpośredni dostęp do morza;
typ, wiek, obszar w km² morza oraz podział na akweny. Następnie
Fajlandczycy rozwiązywali krzyżówki i konkursy o tematyce morskiej.
Na koniec zajęć pani podała również informacje, dotyczące fauny i flory Bałtyku.
Dzieci poznały charakterystyczne rośliny i zwierzęta. Były to ciekawe i interesujące zajęcia.

„Mali bohaterowie z ulubionych bajek i baśni"
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- zajęcia plastyczno – czytelnicze
W czerwcu w świetlicy szkolnej pani Magda prowadzi cykl zajęć czytelniczo plastycznych pod hasłem „Mali bohaterowie z ulubionych bajek i baśni”. Nauczyciel oraz
dzieci czytają bajki i baśnie tj. „Czerwony Kapturek", „Brzydkie Kaczątko" i inne . Na koniec
Fajlandczycy wykonują prace plastyczne poświecone swojemu ulubionemu bajkowemu
bohaterowi. Powstaje dużo ciekawych prac, z nich wernisaż.

Ogólnopolski konkurs plastyczny świetlic szkolnych
„Ulubione zwierzątko”
Na zajęciach plastycznych pod opieką pani Bożeny uczniowie
wykonali prace na ogólnopolski konkurs. Uczniom propozycja pracy o tej
tematyce bardzo się podobała. Powstało kilka ciekawych prac wykonanych różnymi
technikami plastycznymi.

Tropimy byki - świetlicowy konkurs ortograficzny cz. 2
W czerwcu podczas zajęć pod hasłem „Tropimy byki” pani Agata
i pani Bożena zaprezentowały uczniom tekst z różnymi trudnościami
ortograficznymi. Po ich omówieniu drużyny otrzymywały zadania do
samodzielnej pracy oraz losowały ortograficzne scenki do narysowania.
Najlepsi zostali nagrodzeni.

Modowe inspiracje - warsztaty małego projektanta
Dzieci zaproszone przez panią Alę, jeszcze przed wakacjami, mogły wczuć
się w rolę projektanta mody, a ich zadaniem było zaprojektowanie wymarzonego
stroju na bal szkolny. Projekty wymarzonych sukienek pojawiły się w świetlicowej
galerii prac.

„Bezpieczne wakacje” - zabawy z muzyką
W czerwcu pani Kornelia zorganizuje jeszcze lekcję na temat
bezpieczeństwa w czasie wakacji. Zajęcia edukacyjne odbędą się przy
muzyce. Uczniowie będą rozwiązywali zagadki oraz rebusy wakacyjne.
Poznają zasady, których należy przestrzegać podczas wakacyjnych pobytów
nad morzem oraz w górach.

U manicurzystki – zajęcia plastyczne
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W najbliższym czasie odbędą się w świetlicy zajęcia pod hasłem „U manicurzystki”.
Będzie to pogadanka ze stylistką paznokci dotycząca higieny i pielęgnacji dłoni, a następnie
zabawy plastyczne pod kierunkiem pani Agaty.

„Zmieniaj z nami świat”
W tym roku szkolnym Fajlandczykom towarzyszyły ważne hasła prezentowane
co miesiąc na świetlicowej tablicy. Były one okazją do rozmowy, a także zachętą, by
wspólnie zmieniać świat . W II semestrze były to hasła:
 „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”,
 „Współpraca się opłaca”,
 „Rozdawaj dobre słowa. Twoje słowa są ważne”,
 „Pomagaj innym w potrzebie”.

„Gdy w stołówce cisza króluje, obiad lepiej nam
smakuje” – podsumowanie całorocznego konkursu
W czerwcu został podsumowany także całoroczny konkurs
pt. „Gdy w stołówce cisza króluje, obiad lepiej nam smakuje”. Za hasło promujące
zdrowe odżywianie i propagujące odpowiednie zachowanie podczas posiłków nagrodę
otrzymuje Sebastian Grzywacz z klasy 4a. Gratulujemy!

Życzymy wszystkim
słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!

Opracowała: Agnieszka Kubacka
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