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Gazetka świetlicowa nr 5 

maj/czerwiec 2018 

 

 

   „Mam talent” – odkrywamy nasze talenty 

 

W ostatnim tygodniu kwietnia 2018 r. w świetlicy można było 

podziwiać wyjątkową wystawę. Towarzyszyło jej bowiem hasło „Mam 

talent”. Chętni Fajlandczycy mogli zaprezentować swój plastyczny talent 

wykonując pracę na wybrany przez siebie temat. Podziwiający wystawę z pewnością zostali 

zachęceni do poszukiwania i rozwijania swoich talentów. 

 

 

„Nasz patron - Henryk Sienkiewicz” - cykl zajęć 
 o patronie szkoły 

 

Już pod koniec kwietnia oraz w pierwszych majowych dniach 

Fajlandczycy uczestniczyli w różnorodnych zajęciach poświęconych 

patronowi naszej szkoły. Pani Adrianna i pani Ula przygotowały ciekawostki z życia Henryka 

Sienkiewicza oraz inscenizację „Bajki”.  

Fajlandczycy zaproszeni przez panią Agnieszkę obejrzeli fragmenty programu dla dzieci 

„Ziarno”, gdzie mogli „zajrzeć” do muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Wykonali także 

zakładki do książki  z motywem zwierzątka z powieści „W pustyni i w puszczy”.  

Pod opieką pani Ewy i pani Basi narysowali portrety Henryka Sienkiewicza. Tak powstała 

wystawa karykatur naszego wieszcza. Aby zapoznać uczniów z twórczością naszego patrona pani 

Ewa wyświetliła także slajdy „Bajki w pustyni i w puszczy”. Następnie Fajlandczycy wykonali 

prace plastyczne do wybranego wydarzenia z bajki. 

Pani Marta przygotowała zajęcia pt. „Życie i twórczość H. Sienkiewicza” (quiz, konkursy, 

rebusy, praca plastyczna).  Pani Lucyna przedstawiła dzieciom skróconą wersję przygód Stasia      

i Nel – bohaterów powieści H. Sienkiewicza. Fajlandczycy mogli również zagrać w grę na dużym 

formacie „Wielka wyprawa ze Stasiem i Nel”. 

 

„W klimatach sienkiewiczowskich opowieści ” - prace plastyczne, wystawa 

 

 Z okazji Dni Patrona szkoły uczniowie świetlicy pod opieką pani Bożeny 

wykonali prace plastyczne pod wspólnym tytułem: „W klimatach sienkiewiczowskich 

opowieści”. W ten sposób powstało wiele prac plastycznych ciekawie prezentujących 

przyrodę, krajobrazy Afryki oraz treść powieści H. Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy”. Wszystkie 

plastyczne inspiracje można było obejrzeć na wystawie zorganizowanej w świetlicy szkolnej. 
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„Polskie święta” - zajęcia edukacyjne 

 
W maju pani Lucyna zaprosiła dzieci na zajęcia poświęcone 

Ojczyźnie. Dzieci wspominały święta, jakie obchodzimy w naszym kraju. Przypomniały sobie 

symbole narodowe oraz czytały informacje z książki. Na zakończenie wykonały pracę 

plastyczną „Moja Ojczyzna”. 

 

„Majowe święta” – zajęcia edukacyjne 

Na początku maja pani Marta zorganizowała zajęcia edukacyjne pt. „Majowe święta”. 

Dowiedzieliśmy się, że 1 maja to „Święto pracy”, 2 maja to „Dzień Flagi Rzeczpospolitej 

Polskiej”, a 3 maja to „Święto Konstytucji 3 Maja”. Celem zajęć było przybliżenie wiedzy 

historycznej związanej z Konstytucją, poszanowaniem flagi narodowej oraz świętem pracy. 

Uczniowie również wykonali flagę Polski. 

 
 

Rozwiązanie quizu i krzyżówki związanej tematem majowych świąt 
 
Podczas zajęć poświęconym majowym świętom pani Basia podzieliła dzieci na grupy. Grupa 

I – „Białe Orły” pokolorowała godło i ułożyła z rozsypanki odpowiedź na zadane 

pytanie. Grupa II –„ Muzycy” ułożyła z rozsypanki tekst naszego hymnu 

narodowego i rozwiązała krzyżówkę. Grupa III - „Historycy” rozwiązała krzyżówkę               

i wyjaśniła kolegom znaczenie wyrazu konstytucja. Grupa IV – „ Turyści” wpisała nazwy 

geograficzne we właściwe miejsca na mapie. 
 

 

„Podróże z globusem” - quiz i zagadki geograficzne 

 

W maju na świetlicowej tablicy pojawiły się dwa kolorowe plakaty 

przedstawiające różne mapy i plany oraz zaproszenie do „podróży              

z globusem” czyli rozwiązania quizu geograficznego i zagadek dotyczących 

różnych państw. Fajlandczycy podjęli wyzwanie i aż 28 z nich próbowało 

poradzić sobie z tym zadaniem. Najwięcej zagadek rozwiązały: Michalina, Oliwia, Wiktoria,     

a najlepszy wynik w quizie uzyskał Antek. Gratulujemy! 

 

Zabawy podwórkowe - zabawy integracyjne 

 
Na początku maja pani Ada zorganizowała dla Fajlandczyków zawody na 

szkolnym boisku. Uczniowie poprzez wspólne gry i zabawy kształtowali 

umiejętność współpracy. Dzieci chętnie ze sobą rywalizowały, pamiętając o tym, że zabawa       

i dobry humor są najważniejsze we wspólnych rozgrywkach sportowych. 
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„Zdrowie to prawdziwy skarb” - turniej wiedzy o zdrowiu 

i konkurs plastyczny 

 

15 maja 2018 r. pani Agnieszka zaprosiła chętnych Fajlandczyków do udziału w turnieju wiedzy 

o zdrowiu. Przed rozwiązywaniem poszczególnych zadań dzieci wspólnie przypomniały, jak należy dbać 

o zdrowie oraz przyjrzały się uważnie różnym plakatom poświęconym tej właśnie tematyce. Wszystkie 

drużyny poradziły sobie z większością zadań i zostały nagrodzone. Pani Agnieszka nagrodziła także 

Fajlandczyków, którzy wzięli udział w konkursie i wykonali prace plastyczne pod hasłem „Zdrowie to 

prawdziwy skarb”. I miejsce zajęła Zuzia. Gratulujemy! 

 

 
„Małe co nieco - dekoracje z papieru” - warsztaty dla dzieci i rodziców 

  
16 maja 2018 r. w świetlicy odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców, którzy 

odpowiedzieli na zaproszenie pani Agnieszki. Tematem przewodnim spotkania 

były papierowe dekoracje czyli różne prace (zwierzątka) wykonane na bazie stożka. 

Miłym zadaniem okazało się także zaprojektowanie  i wykonanie ozdobnej kartki 

okolicznościowej. Wspólnie spędzony czas można uznać za naprawdę udany.  

 
 
Wiosenna łąka - zabawy i działania praktyczne 

 
Celem zajęć przygotowanych przez panią Basię było rozpoznawanie         

i nazywanie wiosennych roślin i owadów na łące. Dzieci wysłuchały 

wiersza pt. „Wiosenna łąka” – Barbary Stępień, rozwiązywały zagadki. 

Na zakończenie wykonały pracę plastyczną. 

 
„Dbamy o zdrowie” - zgaduj zgadula 

W maju pani Marta zorganizowała zgaduj - zgadulę pt. „Dbamy 

o zdrowie". Było dużo fajnej zabawy. Na początku zajęć były zabawy 

ruchowe, następnie dzieci rozwiązywały krzyżówki, poznały 

specjalizacje lekarskie, ułożyły rozsypankę wyrazową pod hasłem     

„W zdrowym ciele, zdrowy duch". Na koniec zajęć Fajlandczycy 

zgadywali zagadki zadawane przez panią, dotyczące higieny, ćwiczeń, zdrowego odżywania. 

Podczas zajęć dzieci dużo się dowiedziały, a przy tym było mnóstwo dobrej zabawy. 

 
„Niespodzianka dla mamy” - zajęcia plastyczne 

 

26 maja to jeden z najpiękniejszych dni w roku. W końcu to święto wszystkich 

mam. Aby podziękować kochanym i wyjątkowym mamom  za ich miłość, troskę         

i opiekę dzieci wspólnie z panią Ulą wykonały laurki, dyplomy oraz kwiaty z papieru. 
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Dzień Matki - laurki na dzień mamy 
 

              Na koniec maja pani Adrianna zaprosiła dzieci do wykonania 

laurek z okazji zbliżającego się Dnia Mamy. Głównym celem zajęć było okazywanie 

szacunku, miłości i przywiązania do mamy oraz poznanie i kultywowanie zwyczajów 

związanych z tym świętem. 

 
„Portret mojej mamy” – wystawa prac 

 
Dzień Mamy to ważne święto dla każdego dziecka, dlatego też w maju dzieci 

pod opieką pani Lucyny zrobiły wystawę prac przedstawiających portrety 

mam. Dzieci bardzo chętnie rysowały swoją mamę zachowując najmniejsze 

szczegóły i całą gamę kolorów. Ze wszystkich prac powstała piękna wystawa. 

 

 

„Łamigłówki mądrej sówki” 

 
W maju pani  Ula zaprosiła dzieci na zajęcia pod hasłem „Łamigłówki mądrej sówki”. 

Zadania, które musiały rozwiązać wymagały od nich wiedzy, umiejętności, 

szybkości i sprytu oraz dużej koncentracji uwagi. Fajlandczycy zmierzyli 

się m.in. z rebusami, labiryntami, krzyżówkami, sudoku, działaniami 

matematycznymi, zadaniami na spostrzegawczość, itp. Wszyscy świetnie się bawili. 

 

 

Kulturalne ABC - zajęcia z tematyki savoir – vivre 

 

W maju Fajlandczycy poznali historię Marcela, który chodzi do pierwszej 

klasy i chce zostać rycerzem. Tylko co to właściwie znaczy w dzisiejszym 

świecie? Czy musi mieć zbroję i miecz? Jak powinien zachowywać się w 

kinie albo na wycieczce rowerowej? Uczniowie klas I-III próbowali 

odpowiedzieć na te pytania, a wykazali się ogromną wiedzą na temat zasad dobrego 

wychowania w towarzystwie rodziny i znajomych. Zajęcia przygotowała pani Ala. 

 

„Moja ulubiona książka” -  zajęcia czytelnicze 

 
W maju na zajęcia czytelnicze zaproponowane przez panią Ulę Fajlandczycy 

przynieśli swoje ulubione książki. Wspólnie oglądali książeczki kolegów i koleżanek, 

rozmawiali o korzyściach płynących z czytania, wypowiadali się na temat swoich 

ulubionych książek oraz czytali ich fragmenty. Dzieci jednomyślnie stwierdziły,      

że warto czytać książki. 
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„Wszystko o zdrowiu” - cykl zajęć z okazji dni promocji zdrowia 

 

Od 27 maja do 30 czerwca 2018 r. w ramach dni promocji zdrowia  w naszej 

świetlicy odbywały się  różnorodne  zajęcia o tematyce  zdrowotnej.  

Pani Ada i pani Ula przygotowały zajęcia edukacyjne promujące zdrowy styl 

życia. Dzieci wysłuchały wierszy i piosenki, których celem było 

kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród uczniów, przede wszystkim 

zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej.  

Fajlandczycy zaproszeni przez panią Agnieszkę wspólnie śpiewali piosenki promujące 

zdrowie oraz grali na instrumentach perkusyjnych. Wzięli także 

udział w zajęciach pod hasłem „W akademii zdrowego ucznia”, 

podczas których wysłuchali opowiadań dotyczących zdrowia – 

„Koszmar brudasa”, „Zdrowe znaczy smaczne”.   

Pani Lucyna zaprezentowała i omówiła wszystkie poziomy piramidy żywienia oraz 

przygotowała zajęcia plastyczne pt. „Zdrowie na talerzu”. Na pustych tekturowych  talerzach 

dzieci przyklejały i rysowały produkty zdrowe tak, aby zapełnić cały talerz.  Na talerzach 

zrobiło się bardzo kolorowo i smacznie. Pani Basia przygotowała dla dzieci zajęcia pt. 

„Zdrowo i kolorowo”. 

Z kolei pani Ewa razem z panią Bożenką urządziły dla dzieci  

turniej wiedzy „Promocja zdrowia i bon ton przy stole”. Drużyny 

musiały wykazać się znajomością zasad zdrowego stylu życia w 

szeroko pojętym zakresie. Rozwiązywały zagadki,  miały też za zadanie  zaproponować co i z 

jakich produktów można przygotować na drugie śniadanie. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

drobne upominki. 

Pod opieką pani Ewy Fajlandczycy wysłuchali  słuchowiska „Witaminowe przygody”. 

Następnie przedstawiali argumenty: Dlaczego warto jeść owoce i warzywa. Na koniec 

wykonali pracę konkursową „Talerz zdrowia”. Pani Ewa razem z panią Bożenką wyłoniły      

i nagrodziły najlepsze z nich. W czasie Dni Promocji Zdrowia pani Ewa rozmawiała również 

z dziećmi na temat: W jaki sposób mogę zadbać o poprawę swojej 

kondycji i sprawność fizyczną.  Punktem odniesienia w rozmowie był 

Piotruś, bohater słuchowiska „Szkolna olimpiada”. Fajlandczycy już 

wiedzą: systematyczność i metoda  robienia małych kroków to podstawa osiągnięcia sukcesu. 

 

 

Z piosenką przez świat - część II 

 

 Na zajęciach pod hasłem z „Piosenką przez świat” powtórzyliśmy poznane 

piosenki turystyczne i inne - popularne wśród dzieci. Uczniowie otrzymali 

śpiewniki, by ci, którzy słabiej opanowali teksty utworów, mogli je też zaśpiewać i 

lepiej utrwalić. Nie brakowało indywidualnych prezentacji i popisów. Następnie nauczyliśmy się często 

śpiewanej na wyjazdach wakacyjnych piosenki pt. „Stokrotka”. Mimo dużej ilości zwrotek utwór okazał 

się łatwy do nauczenia przez dzieci. Na zakończenie muzycznego spotkania Fajlandczycy wspólnie  

zaśpiewali „Stokrotkę”. Zajęcia prowadziła pani Bożena. 
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„Moja ulubiona bajkowa postać” - zajęcia plastyczne 

 
W czerwcu pani Lucyna zaprosiła dzieci na bajkowe zajęcia, których 

celem było propagowanie bajek i baśni, rozwijanie kreatywności        

i uzdolnień plastycznych dzieci. Fajlandczycy wypowiadali się, jakich bajkowych 

bohaterów lubią i za co. Następne zadanie to mini quiz, z którym dzieci poradziły sobie 

znakomicie. Na zakończenie wykonały pracę plastyczną przedstawiającą bajkowego 

ulubieńca. 

 
Podróż moich marzeń - praca plastyczna 

 

W czerwcu dzieci wykonały pracę plastyczną, która miała przedstawiać 

wyjazd na ich wymarzone wakacje. Fajlandczycy z wielkim zaangażowaniem 

wykonywali swoje rysunki. Pani Ada na zajęciach przypomniała dzieciom, jak ważne jest 

także bezpieczeństwo podczas letniego odpoczynku.  

 
 

„Porozmawiajmy o teatrze” - zajęcia edukacyjne oraz zabawy                      
z wykorzystaniem świetlicowego parawanu i pacynek 

 
5 czerwca pani Agnieszka zaprosiła Fajlandczyków do udziału w zajęciach o teatrze. 

Na początku dzieci opowiadały o swoich wizytach w teatrze i towarzyszącym im wrażeniach. 

Następnie obejrzały program pt. „Kultura od kuchni” oraz filmiki z serii „Moni i uszko. Bon 

ton w teatrze”. Dużo radości sprawiła wszystkim zabawa w teatr z wykorzystaniem 

świetlicowego parawanu i pacynek.  

 
„Zabawa fajna jest...”- gry i zabawy na boisku szkolnym 

 z okazji Dnia Dziecka 
 

Na początku czerwca pani Ada zaprosiła chętne dzieci na 

wspólne gry i zabawy na szkolnym boisku. Dzieci aktywnie spędziły 

ciepłe czerwcowe popołudnie. Nie zabrakło zabawy w „kolory”, „berka”, czy „gąski, gąski”.  

 

 

Wymarły świat dinozaurów - zajęcia artystyczne 

 

Zajęcia pod hasłem „Wymarły świat dinozaurów” przeżyliśmy w świetlicy 

bardzo owocnie. Dzieci pod kierunkiem pani Ali poszerzały swoją wiedzę na 

temat tych fascynujących zwierząt poprzez przeglądanie książek i albumów. 

Czytały też ciekawostki o dinozaurach. Te wymarłe zwierzęta zainspirowały 

Fajlandczyków do stworzenia wspólnej pracy plastycznej. 
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Wakacyjne ABC - kilka słów o bezpiecznych wakacjach 

    

W czerwcu pani Ala przeprowadziła zajęcia o bezpiecznych wakacjach nad wodą 

oraz w górach. Fajlandczycy przypomnieli numery telefonów alarmowych oraz sposób, w jaki 

powinniśmy rozmawiać ze służbami ratowniczymi jeśli jesteśmy świadkiem wypadku. Omówiliśmy też 

zasady udzielania pierwszej pomocy. Wszystkim dzieciom uczęszczającym do świetlicy życzymy 

wesołych i bezpiecznych wakacji.  

 
„Bezpieczne wakacje” - zajęcia edukacyjne 

998 
Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji to bardzo ważny temat, dlatego też 

pani Lucyna zorganizowała zajęcia o tej tematyce. Swobodne wypowiedzi dzieci na 

temat ich wakacji dały ciekawy początek. Po obejrzeniu prezentacji, która zawierała 

bardzo obszerny materiał na temat bezpieczeństwa, dzieci przystąpiły do rysowania 

znaków ostrzegających nas, które możemy spotkać podczas wypoczynku.  

            997    999   
 

„Przepis na zdrowie” - zajęcia edukacyjne 
 

W czerwcu dzieci wzięły udział w zajęciach na temat zdrowego stylu życia oraz 

prawidłowego odżywiania prowadzonych przez panią Ulę. Wysłuchały wierszy „Dla 

każdego coś zdrowego” oraz „Witaminowe abecadło”. Zapoznały się z piramidą zdrowego 

żywienia i aktywności fizycznej.  Pobawiły się również w tropicieli witamin - dopasowywały produkty do 

odpowiednich witamin. Mówiły także o niedoborze witamin i jego konsekwencjach. Oczywiście nie 

zapomniały o aktywności fizycznej, która jest niezbędnym elementem zdrowego stylu życia.  

 
„Bezpieczny odpoczynek nad wodą” - zajęcia edukacyjne 

 

Odpoczynek nad wodą to bardzo dobrze spędzony czas, zwłaszcza podczas 

upałów. W związku z tym pani Lucyna zaprosiła dzieci uczęszczające do świetlicy na zajęcia o tej 

tematyce. Na początku dzieci obejrzały film „Bezpieczne wakacje", a następnie analizowały 

wszystkie zachowania bohatera filmu, tak by móc przewidywać niebezpieczeństwo i uniknąć go. 

Na zakończenie wykonały pracę plastyczną związaną z tematem zajęć. 

 

Pierwsza pomoc - zajęcia cykliczne 

 
Zbliża się czas wakacji. Pani Ewa przeprowadziła z uczniami zajęcia na temat zasad 

bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych i słonecznych. 

Rozmawialiśmy  jak się zachować w przypadku poparzenia słonecznego, 

czy udaru. Jakie środki zapobiegawcze możemy zastosować, aby uniknąć 

użądleń i jak udzielić pomocy, gdy do użądlenia dojdzie. Na zakończenie zajęć  Fajlandczycy 

układali listę wakacyjnych  rad dla swoich kolegów  i koleżanek. 
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Obrus obfitości - przygotowanie uczty ze zdrowej żywności   

Pani Marta w czerwcu zorganizowała imprezę pod hasłem „Obrus obfitości” – przygotowanie 

uczty ze zdrowej żywności. Na początku zajęć pani przypomniała dekalog zdrowego odżywiania. Dzieci 

wspólnie ułożyły żywieniową piramidę z produktów wyciętych z gazet zgodnie 

z zasadą "wpychaj", "ograniczaj", "unikaj". Następnie na koniec zajęć 

namalowały obrus obfitości ze zdrowej żywności. Było super! 

 

 
Dlaczego warto jeść owoce i warzywa - działania praktyczne 

 
 

Podczas zajęć „Dlaczego warto jeść owoce i warzywa” dzieci świetnie się bawiły. 

Najbardziej przypadła im do gustu zabawa w owocową restaurację. Każda grupa 

wylosowywała z koperty owoc i w grupie dzieci ustalały menu z tego 

owocu. Menu musiało się składać z przystawki, zupy, dania 

głównego, napoju i deseru. Dodatkowo można było wymyślić nazwę 

restauracji oraz narysować jej logo. Pani Basia była pod wrażeniem 

pomysłowości, jaką wykazali się Fajlandczycy. 

 

 

Opowieści o przyrodzie - część IV 

 

Przyroda miasta była tematem czwartej opowieści o przyrodzie, 

którą poznaliśmy na zajęciach w świetlicy. Tym razem uczniowie 

dowiedzieli się, jak rośliny leczą glebę, wysiewają się, które z nich 

radzą sobie z tym zadaniem najlepiej, kto to jest  i czym zajmuje się ekolog? Wiadomości 

uzyskane podczas zajęć sprawdziliśmy zadając drużynom pytania do prezentowanego tekstu. 

Wygrała grupa Grzesia z klasy III. Odpowiedziała na większość pytań. Zajęcia prowadziła pani 

Bożena. 

 

 

„Ciekawe dlaczego?” – przedstawianie ciekawostek ze świata przyrody         

w formie opisowej  i graficznej 

 

W czasie roku szkolnego 2017/2018 uczniowie naszej szkoły 

podczas przerw mogli zatrzymać się przy tablicy z ciekawostkami przygotowanymi przez 

wychowawczynie świetlicy. Dzieci mogły poznać odpowiedzi na różne ciekawe 

pytania ze świata przyrody, np. „Dlaczego pokrzywa parzy?”, „Dlaczego kury śpią na 

grzędzie?” i wiele, wiele innych.  
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„W KABOOM gramy, na liczbach się znamy” – poznawanie nowych       
gier i zabaw matematycznych 

Przez cały rok szkolny 2017/2018 Fajlandczycy poznawali nowe gry i zabawy 

matematyczne przygotowywane przez wychowawczynie świetlicy. Gry rozwijały  umiejętności 

matematyczne, a przy tym były fajną zabawą.  Niektóre z nich z pewnością zagoszczą w naszej 

świetlicy już na stałe. 

 

„Drogocenne perły… o tym co ważne” 

 

W tym roku szkolnym Fajlandczykom 

towarzyszyły ważne hasła prezentowane co miesiąc na 

świetlicowej tablicy i opowiadania z płyty „12 ważnych opowieści – polscy autorzy o 

wartościach dla dzieci”. Były one okazją do rozmowy o tym co ważne, a także zachętą, by 

wspólnie zmieniać świat .  

 

 
 

„Dobre maniery znam - w stołówce o nie dbam”  
 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniom spożywającym obiady                 

w stołówce szkolnej towarzyszyło hasło propagujące odpowiednie zachowanie 

podczas posiłków. 

 

Życzymy wszystkim 

słonecznych i bezpiecznych wakacji. 

Do zobaczenia we wrześniu!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Opracowała: Agnieszka Kubacka 


