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„Szybkim krokiem podążamy za Nowym Rokiem- turniej
o przysłowiach i powiedzeniach”
W styczniu pani Ala zaprosiła dzieci do udziału w turnieju. Tym razem
Fajlandczycy

zmierzyli

się

z zadaniami

związanymi

z polskimi

przysłowiami. Dzieci rozwiązywały zadania w grupach. Do zadań należa ło
m.in.:

kalambury,

połączenie

przysłowia

z jego

znaczeniem

oraz

uzupełnianie powiedzeń. Zadania nie były łatwe, jednak dzieci wykazały się ogromną wiedzą.
Wszyscy zostali nagrodzeni.
„Duży i mały to wie, jak zimą o bezpieczeństwo trzeba troszczyć się” –
konkurs
9 stycznia 2017 r. chętni Fajlandczycy wzięli udział w konkursie
sprawdzającym wiedzę z zakresu bezpiecznego zachowania podczas
zimy.

Drużyny

rozwiązywały

kolejno quiz, zimową

wykreślankę,

rozpoznawały, jakie sytuacje są bezpieczne, a co stanowi zagrożenie.
Ostatnie zadanie polegało na ułożeniu rozsypanki obrazkowej przedstawiającej różne, zarówno
bezpieczne, jak i niebezpieczne zachowania. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą
wiedzą i aż dwie drużyny zdobyły I miejsce.
„Dzieciaki mleczaki”
W styczniu odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Dzieciaki mleczak i”,
mające na celu wdrożenie zdrowych nawyków u dzieci. Podczas zajęć
uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo dbać o zęby i jamę ustną, ale
również jakich produktów spożywczych unikać by mieć zdrowy uśmiech.
Lekcję przygotowała p. Kornelia Gwizdek.
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„Zimowe łamigłówki”
W styczniu p. Anna Mizdrak zaprosiła małych „ Fajlandczyków” do
udziału w zajęciach pt. „ Zimowe łamigłówki”. Celem zajęć było wyzwole nie
pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy. Łamigłówki były bardzo podchwytliwe i tylko
nielicznym

udało się rozwiązać

je prawidłowo.

Podsumowanie

zajęć była

słynna

gra

słowa

tej

„ BINGOOO”.

"Zdrowe ząbki to nasza przyszłość"
"Szczotka,

pasta,

kubek,

zimna

woda......."

-

przedszkolnej piosenki pamiętają wszyscy uczniowie. Pani Ania Więcek
zaproponowała

dzieciom

także edukacyjną

zabawę,

ażeby zainicjo wać

pogadankę dotyczącą higieny jamy ustnej. "Bo zdrowe ząbki są bardzoważne! "
- jednym głosem podsumowali "Fajlandczycy".
„Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe- zajęcia z elementami dramy”
Drama jest jedną z ciekawszych metod pracy pedagogiczne j,
możemy wszechstronnie i harmonijnie rozwijać osobowość dzieci. Pani
Agata zaprosiła więc Fajlandczyków do zabawy w krótkie scenki
teatralne. Tematem zabawy było hasło: Nie czyń drugiemu, co Tobie
niemiłe. Dzieci aktywnie wzięły udział w zajęciach, scenki prezentowały
pojedynczo lub zespołowo. Zabawa w dramę pełną ekspresji, okazała się
świetnym pomysłem na spędzanie czasu w świetlicy.
„Dzień postaci z bajek”
W styczniu obchodzimy Światowy Dzień Kubusia Puchatka. Z tej okazji
pani Ala przygotowała dla Fajlandczyków quiz „Postacie bajkowe”. Dzieci
opowiadały także o swoich ulubionych bajkach. Zajęcia zakończyły się
namalowaniem rysunku ulubionego bohatera jednej bajki.
"Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe" - spotkanie z Panią Pielęgniarką
19 stycznia 2017r. pani Magda zaprosiła do naszej Fajlandii
Panią pielęgniarkę Janinę Bobek. Spotkanie odbyło się pod hasłem
" Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe". Na początku pani Janina i pani
Magda przeprowadziły w świetlicy pogadankę. Rozmowa dotyczyła
zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas zimowych ferii w
domu jak i na dworze. Następnie dzieci obejrzały dwa filmy edukacyjne pt.
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"Bezpieczne ferie zimowe" oraz "Bezpieczne zachowania". Na koniec dzieci odgadywały
zagadki. Wszystkim dzieciom bardzo podobało się to spotkanie.

„IV Międzyświetlicowy Festiwal Kolęd i Pastorałek”
20 stycznia po raz kolejny w stołówce SP 1 wybrzmia ły
piękne

melodie

polskich

kolęd

i

pastorałek

w wykonaniu uczniów z wielu zielonogórskich szkół
podstawowych

podczas

IV Międzyświetlico we go

Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez p. Paulinę olichwer i p. Anię Mizdrak.
Konkurs uświetnił dodatkowo występ wokalistek związanych z naszą szkołą, które kształcą
swój głos w Domu Harcerza - Wiktorii Wiater z kl.3b i absolwentki SP 1 Mai Sułtanowskiej.
Szanowne jury w składzie: pan Krzysztof Mroziński (ZOK) i pani Elżbieta Sawicka
(Dom Harcerza) przyznało nagrody w dwóch kategoriach.
Kategoria zespół
I Miejsce - Zespół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II Miejsce - Zespół SP 1 (Basia Salwerowicz kl.1a, Natalia Cichoń kl.1a, Klara Budych kl.2f,
Katia Koza kl.2f, Patrycja Chmielik kl.3d, Wiktoria Krycka kl.3d – opiekun p. Paulina)
III Miejsce - Zespół ZE 1
IV Miejsce - Zespół SP 22
Kategoria soliści
I Miejsce - Nella Wojtkowiak - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
II Miejsce - Klara Budych - SP 1
III Miejsce - Julia Sobecka - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
IV Miejsce - Aleksandra Gąsiorek – SP 8
V Miejsce - Lena Mamet – ZE 1
„Bezpieczna świetlica, czyli wszystko o bezpieczeństwie – zajęcia cykliczne”
Tuż przed przerwą zimową na zajęciach z zakresu bezpieczeństwa skupiliśmy się na
tematyce

dotyczącej

bezpieczeństwa

dzieci

podczas ferii

zimowych.

Zostały

zrealizowane dwa spotkania pt. „Bezpieczne zabawy zimą” oraz „Bezpieczne i wesołe
ferie zimowe”. Uczniowie zostali na nich zapoznani z opowiadaniem pt. „Kulig”.
Odpowiadali na pytania dotyczące tego tekstu. Swobodnie wypowiadali się o różnych
zagrożeniach związanych z zimowymi zabawami i tym okresem w przyrodzie. Układali
hasła z rozsypanki wyrazowej dot. bezpieczeństwa zimą, odgadywali zagadki, wraz z
wychowawcą - panią Bożeną ułożyli kodeks bezpiecznego zachowania się zimą i zapoznali
z nim młodszych kolegów. Podsumowaniem wszystkich działań był konkurs wiedzy nt.
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zagrożeń i zapobiegania im w okresie zimowym. Przypomnieliśmy też wszystkim ważne
numery telefonów. Najlepsi zostali nagrodzeni.
„W itaminowa burza” – zajęcia edukacyjno - plastyczne
W styczniu p. Marta zorganizowała zajęcia edukacyjno – plastyczne nt. burzy witamin.
Na początku wysłuchaliśmy wiersza S. Kraszewskiego „Dla każdego coś zdrowego”
ilustrowanego obrazkami.
Jeśli chcesz się żywić zdrowo,
jadaj zawsze kolorowo!
Jedz owoce i jarzyny,
to najlepsze witaminy!
Jedz razowce z grubym ziarnem,
zdrowe jest pieczywo czarne!
Na kanapkę, prócz wędliny,
połóż listek zieleniny!
I kapusta, i sałata,
w witaminy jest bogata!
Pani Marta zachęcała dzieci do swobodnych wypowiedzi
i odpowiedzi na zadawane pytania:
– Co to znaczy „zdrowe odżywianie”?
– Jakie produkty powinniśmy jeść, aby zachować zdrowie?
– Dlaczego powinniśmy jeść produkty mleczne?
– Jakie produkty wpływają korzystnie na nasze zdrowie?
– Dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw?
– Czego dostarczają nam owoce i warzywa?
Później rozmawialiśmy na temat witamin. Dowiedzieliśmy się, że witaminy to substancje
niezbędne dla zdrowia naszego organizmu. Wpływają one na nasz wzrost, budowę kości,
odporność na choroby, a nawet na naszą pamięć.
Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Burza witamin na talerzu”. Prace były
przecudne, kolorowe i bardzo smaczne.
„FANTAS(Y)tyczny las”
SP- 1 w Zielonej Górze, a także świetlica szkolna przystąpiły do miejskiego konkursu
plastycznego ph. „FANTAS(Y )tyczny las i jego mieszkańc y”,
którego organizatorem był Zielonogórski Ośrodek Kultury. I tak
powstały przepiękne prace plastyczne wykonane pod opieką
nauczycieli świetlicy: pani Anny Mizdrak, Lucyny Witkowskiej,
Bożeny Waszczyk oraz nauczycieli nauczania początkowego
i pana Roberta Tomaka- nauczyciela plastyki.
Jury konkursu spośród 512 prac, z 32 placówek z Zielonej Góry
wyłoniło120 prac, które można było obejrzeć na wystawie
pokonkursowej w WiMBPim. C.K.Norwida w Zielonej Górze. W
grupie nagrodzonych znalazła się praca naszej uczennicy Nadii
Misztak z klasy 6c wykonana pod kierunkiem pana Roberta
Tomaka. Edward Rogowski z klasy 3c oraz Szymon Rzeczkowski z klasy 3e za swoje prace
otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy!
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" Dawno, dawno temu..." - quiz wiedzy o bajkach i baśniach
W styczniu 2017 r. pani Magda zaprosiła dzieci do udziału w quizie wiedzy o bajkach
i baśniach pod hasłem „Dawno, dawno temu...”. Fajlandczyc y
podzieleni na drużyny rozwiązywali quiz, rebusy, odgadywali
zagadki,

dopasowywali

rekwizyty

do

tytułów

bajek,

odgadywali fragmenty czytanych bajek. Na koniec razem z p.
Magdą dzieci zaśpiewały piosenkę z gestykulacja pt. " Kaczka
dziwaczka".

Wszyscy

świetnie

poradzili

sobie

z przygotowanymi zadaniami.
„Alfabet emocji - jak sobie radzić w trudnych sytuacjach”
Panowanie nad własnymi emocjami nie jest prostym
zadaniem. Pani Agata zaprosiła dzieci przebywające w
świetlicy do udziału w zajęciach plastycznych pozwalających
rozładować trudne emocje. Powstały bardzo ciekawe prace.
„Śniegowy bałwan”
W styczniu p. Paulina zaprosiła dzieci na zajęcia, podczas których
wysłuchały baśni H.Ch. Andersena pt. „Śniegowy bałwan” i porozmawia ły
na temat tytułowego bałwana. Na zakończenie chętni uczniowie stworzyli
swoje papierowe bałwanki ze stożka, które były podziwiane na naszej
świetlicowej wystawie.
„Zimowe śpiewanie i czytanie na zawołanie” – nauka piosenek i konkurs pięknego
czytania
W styczniowe

dni Fajlandczykom

towarzyszyły

zimowe

piosenki, a chętne dzieci wzięły udział w konkursie pięknego czytania.
Wcześniej otrzymały od pani Agnieszki zimowe wiersze. Tym razem II
miejsce przyznano Sulaf Ch. z klasy 2c i Wiktorii K. z klasy 3d, a III –
Adrianowi A. z klasy 3 f oraz Maksowi A. z klasy 4a. Wszyscy
uczestnicy

konkursu

pięknego

czytania

zostali

obdarowani

pamiątkowymi dyplomami wraz zakładkami do książki z zimowym
motywem.
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"Der Schneemann - lepimy bałwana"
Grupa "Fajlandczyków" wraz z panią Ania Więcek postanowiła stworzyć
jedyną w swoim rodzaju wystawę "bałwankową". Niezrażeni faktem, iż aura
nie dopisała, zebraliśmy najrozmaitsze materiały ze świetlicowych szafek
i zabraliśmy się ochoczo do pracy. Efekty naszej współpracy można było podziwiać przez
dłuższy czas w "fajlandkowej" gablotce.
„Dziadek, tatuś, ja” – życie na przestrzeni lat
W styczniu p. Marta zorganizowała zajęcia
edukacyjne pt. „Dziadek, tatuś, ja” - życie na przestrzeni
lat. Dowiedzieliśmy się, że rodzina wielopokoleniowa jest
jedną z najwyższych wartości oraz że jest miejscem, które
kształtuje dziecko. To kim jesteśmy, w dużym stopniu
zawdzięczamy mamie, tacie, babci, dziadkowi. My
również, swoim zachowaniem i postawą wpływamy na to,
czy nasza rodzina jest szczęśliwa. Każdy członek rodziny
pełni inne funkcje. Następnie każdy z nas tworzył „mapę
myślową” ukazującą członków rodziny, ich wzajemne
relacje i obowiązki. Później rozwiązywaliśmy krzyżówki i
rebusy. Były to interesujące zajęcia.
„W tajemniczym świecie legend” - zajęcia czytelnicze
W świat legend wprowadziła małych Fajlandczyków pani Agata. Dzieci
z zaangażowaniem ilustrowały zaprezentowane historie. Do tego niesamowite go
świata wrócimy w Fajlandii wielokrotnie, ponieważ obcowanie z legendami
rozwija literacko, przybliża

nam lokalną kulturę i wzmacnia

tożsamość

narodową. Odwiedzimy szkolną bibliotekę i tam, w zaciszu czytelni zapoznamy
się z kolejnymi legendami.
„Zima w obrazku” – konkurs plastyczny
W styczniu p. Lucyna ogłosiła konkurs plastyczny” Zima w obrazku”. Zadaniem
konkursowym było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej zimę dowolną techniką.
Zimowe prace powstawały pod okiem wychowawcy świetlicy, ale były też tworzone
samodzielnie w domu. Dzieci przedstawiły zimę taką,
jaką w tym czasie można było oglądać za oknem. I
miejsce

w

konkursie

zajęła

Klara

B.

z kl.2f, II miejsce Kalina N. 3f. III miejsce Sulaf
Ch. 2c.
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"Papierowe zwierzaki" - cykl zajęć plastycznych
„Papierowe zwierzaki” - zakładki do książek to temat cyklu lutowyc h
zajęć świetlicowych. Dzieci ze świetlicy szkolnej odrysowywały i wycina ły
zaproponowane przez panią Magdę wzory zakładek do książek z motywem
zwierzęcym,

a następnie składały je. Niektóre z nich wykazały się własną inwencją

i realizowały swoje pomysły. Zajęciom towarzyszyło zadowolenie z wykonanej pracy.
Zabawy ortograficzne kl. II i III
W lutym p. Marta przeprowadziła zabawy dla klas II i III,
dotyczące ortografii. Dzieci mogły zmierzyć się z różnymi trudnościami i
łamigłówkami

ortograficznymi.

Uczniowie

rozwiązywali

m.in.

krzyżówki, rebusy oraz odgadywali, który wyraz jest poprawnie zapisany.
Wszyscy uczestnicy otrzymali niewielkie upominki.
„Jestem bezpieczny” - nauka pierwszej pomocy
W lutym p. Kornelia zorganizowała zajęcia pt. „Jestem bezpieczny” –
nauka pierwszej pomocy. W lekcji uczestniczyli uczniowie klas 1-3.
Uczestnicy

zapoznali

się z zasadami

udzielania

pierwszej

pomocy.

Dowiedzieli się czym jest pozycja boczna oraz jak należy zachować się
podczas wypadku. Wspólnie skompletowali apteczkę oraz poznali numery
alarmowe.
„Świetlicowe walentynki”
14 lutego z okazji Dnia Świętego Walentego dzieci razem z p.
Pauliną

oglądnęły

bajkę „Zakochany

kundel” i wykonały

swoje

walentynkowe kartki z wyznaniem miłości dla swoich najukochańszyc h.
Kolorowały

również

serduszkowe

obrazki,

z których

powstała

walentynkowa galeria prac.
W
w

„Klasyka dla Fajlandczyka” – spotkania z muzyką poważną
luty dzieci zostały zaproszone przez panią Agnieszkę do udziału

spotkaniach,

podczas

których

poznawały

utwory

znanych

kompozytorów.

Na świetlicowej tablicy pojawiały się kolejno nazwiska wielkich
kompozytorów.
instrumentach

Fajlandczycy
perkusyjnych

mogli
w

również

utworzonej

zagrać
na

ten

na
czas

świetlicowej orkiestrze. Mistrzem w znajomości utworów wielkich
kompozytorów okazał się Wojtek z klasy 4a.
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„Dzień Kota”
17 lutego w naszej świetlicy obchodziliśmy Dzień Kota, który
zorganizowała p. Lucyna. Zadaniem tego święta było podkreślenie
znaczenia kotów w życiu człowieka. Podczas zajęć dzieci opowiadały
o swoich kotkach, ich zwyczajach i opiece nad nimi. Wysłuchały wierszy Juliana Tuwima
i Stanisława Jachowicza, w których bohaterem jest kotek, przypomniały sobie bajki z udzia łe m
puszystych czworonogów, a na zakończenie każde dziecko wykonało pracę plastyczną
przedstawiającą kota. Prace te wzbogaciły gazetkę w świetlicy szkolnej.
„W świecie baśni” -wernisaż i wystawa w Galerii SP-1 „Za Drzwiami”
Za nami kolejny wernisaż w Galerii SP-1 „Za Drzwiami”. Na spotkaniu pod
hasłem „W świecie baśni z niespodzianką”, pośród baśniowego anturażu mogliś my
obejrzeć prace plastyczne do utworów Braci Grimm wykonane przez uczniów z klas
1-3 i 4-6 pod opieką nauczycieli : Roberta Tomaka, Bożeny Waszczyk, Anny Więcek,
Agaty Pilipczuk, Pauliny Olichwer, Alicji Katrycz oraz rewelacyjny finisaż prezentując y
zabytkowe kamieniczki autorstwa uczniów pana Roberta Tomaka na wystawie „ Na Piętrze”.
Ekscytującą niespodzianką czwartkowego wernisażu były występy grupy teatralnej
klubu języka niemieckiego „Teddybaer”. Młodzi artyści zaprezentowali nam bajkę Braci
Grimm pt. „Czerwony Kapturek” w niemieckiej wersji językowej, następnie żywio łowo
zatańczyli i zaśpiewali przebój „La Cucaracha” też po niemiecku. Pani Anna Więcek
przygotowała także quiz językowy sprawdzający wiedzę zaproszonych uczniów z klas 2b i 2f.
Występy wszystkim

się bardzo podobały,

dostarczyły

wielu

miłych

wrażeń

uczestnikom oraz publiczności.
Liczna widownia, złożona z dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz rodziców, gorącymi
oklaskami nagrodziła młodych artystów. Zapraszamy do oglądania wystawy. Organizatorzy.
„Złośliwości i przykrości” – czyli jak ty komu, tak on tobie
W

miesiącu

lutym

p.

Anna

Mizdrak

zaprosiła

wychowanków świetlicy do udziału w zajęciach czytelnic zyc h
pt. „Złośliwości i przykrości” - czyli jak ty komu tak on tobie.
Celem zajęć było kształtowanie umiejętności radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi. Uczniowie chętnie wypowiadali się na
temat sytuacji konfliktowych oraz emocji jaki im towarzyszą.
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DBI- Dzień Bezpiecznego Internetu
W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu Fajlandczycy oglądali
filmy edukacyjne pt. Owce w sieci (Papla, Bez kożuszka, Zemsta).
W ten sposób dzieci poznały zagrożenia związane z Internetem oraz
sposoby ich unikania. Na podsumowanie zajęć uczniowie w grupach
wypracowali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia
poprowadziła p. Ala.
„Promuje my zdrowie i dobre obyczaje przy stole- czyli Parada Oszustów”
Sprawdzoną i popularną wśród naszych uczniów jest zabawa dydaktyczna pod hasłem
„Parada Oszustów”. Tym razem była ona poświęcona tematyce zdrowotnej i dobrym
obyczajom przy stole. Oprócz dbałości o swoje zdrowie ważne jest też to – jak zachowuje my
się przy stole na rodzinnych spotkaniach, w restauracji czy szkolnej stołówce. To właśnie
maniery przy stole pokazują nam , jak poradzić sobie w takich i wielu innych przypadkach.
Drużyny wybierały odpowiedzi spośród proponowanych. Test wiedzy okazał się
średnio trudny. Pani Agata, Bożena , Anna starały się naprowadzić na prawidłową odpowiedź,
bądź ją utrudnić. W wielu przypadkach były bardzo wiarygodne.
Niestety- tylko jedna z pań mówiła prawdę. Najlepszą w tej
zabawie okazała się drużyna Patrycji Chmielik z klasy 3d. Spośród
4 drużyn zdobyła najwięcej punktów.
Wszelkie wątpliwości dotyczące odpowiedzi na pytania były na
bieżąco wyjaśniane przez prowadzące zabawę nauczycielki.

Opracowała
Anna Mizdrak
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