
WRZESIEŃ W ŚWIETLICY 
Rok szkolny 2019/2020 

Opracowała: Ewa Mikołajczyk 



Od początku roku szkolnego świetlica została 
otwarta dla dzieci. Jak co roku, zostały w niej 

przeprowadzone generalne porządki. 



Zabawki zostały na nowo posegregowane. 
Powstała biblioteczka, kącik kucharza oraz kącik konstruktora. 

Przybyło nam wiele nowych zabawek.  
 

Wszystkie szafki został podpisane i oznaczone,  aby dzieciom łatwiej 

było się tu odnaleźć  



Świetlica jest czynna dla dzieci 
w godzinach: 
6:30 – 17:00 



WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

2019/2020 

• Magdalena Sztolc 

• Ewa Mikołajczyk 

• Aleksandra Bartoszek 

• Agata Ząbczyk 

• Małgorzata Blacha 

• Wojciech Ciastoń 

 



Drzwi świetlicy pozytywnie 

zachęcają do odwiedzin  
A gazetka świetlicowa 

redagowana jest 
na bieżąco. 



Już od pierwszych dni, wielu Rodziców wsparło naszą 
świetlicę przyborami plastycznymi, papierem ksero, 

zabawkami oraz artykułami higienicznymi.  

Wszystkim Rodzicom 
i Opiekunom 

BARDZO DZIĘKUJEMY 
za każdą formę 

wsparcia  



W TYM ROKU SZKOLNYM, ŚWIETLICA SZKOLNA, MA BARDZO 
BOGATĄ OFERTĘ, DODATKOWYCH WARSZTATÓW, KTÓRE SĄ 
DOSTĘPNE DLA DZIECI, W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH. 

 



BAJKOWE PONIEDZIAŁKI 
Prowadzi: Ewa Mikołajczyk 

Zajęcia pobudzające 
wyobraźnię 

artystyczną dzieci, 
połączone z relaksacją. 
Słuchamy lub oglądamy 
bajki, a jednocześnie 

tworzymy prace 
plastyczne, różnymi 

technikami. 



KÓŁKO FILMOWE 
Prowadzi: Ewa Mikołajczyk 

W ramach tych zajęć, dzieci wcielają się w rolę 

aktorów i tancerzy. Odgrywają role. Pokonują 

nieśmiałość, nabierają odwagi i pewności siebie. 

Tu tworzymy filmy taneczne i teledyski do znanych 

utworów muzycznych, według własnych pomysłów  

To coś więcej, niż oglądanie filmów… 



KÓŁKO LOGICZNO - MATEMATYCZNE 
prowadzi: Aleksandra Bartoszek 

Zajęcia mają na 
celu rozwijać 

logiczne myślenie, 
poprzez granie 

w bardzo ciekawe 
i oryginalne gry 

planszowe  

Matematyka nie musi 

być straszna  



Prowadzi: Magdalena Sztolc 

ORIENTACJA ZAWODOWA 

Zajęcia z orientacji zawodowej w świetlicy mają na celu:   
 
• poznawanie własnych zasobów przez uczniów 
 
• zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami oraz rynkiem pracy 
 
• kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji 
 
• stwarzanie takich sytuacji edukacyjnych i wychowawczych, które sprzyjają 

poznawaniu oraz rozwijaniu zdolności, zainteresowań i pasji. 



Pierwsze zajęcia w świetlicy rozpoczęliśmy od bardzo ważnego 
tematu, czyli od udzielania PIERWSZEJ POMOCY. 

Dzieci w ciekawy, artystyczny sposób, przypominały sobie 
zasady udzielania pomocy,  ważne numery alarmowe oraz to, jak 

zachowywać bezpieczeństwo  w szkole i w domu. 



Wszystkie prace uczniów zawisły na świetlicowej gazetce, dzięki 
czemu każdy uczeń w szkole  mógł zaczerpnąć wiedzy 

z zakresu pierwszej pomocy. 



Pierwszy klaps i mamy to…  
Ruszyło pierwsze w historii szkoły Kółko Filmowe. 



W świetlicy pojawiła się także NOWOŚĆ.  
„Słoik na nudę” – to propozycja dla tych, 

którzy chcą się podjąć ciekawych wyzwań  



Przyszła jesień, a wraz z nią pora na nowe dekoracje… 



W świetlicy odbył się konkurs plastyczny 
pod tytułem: „Jesienna Kraina” 



A oto laureaci konkursu: 

I miejsce: Mikołaj Dajema 2b 

II miejsce: Jakub Gałek 2a 

III miejsce: Julia Wojtasik 3b 



Wszystkie konkursowe prace były 
wyjątkowe i zasłużyły na wyróżnienie. 



PRACE WSZYSTKICH LAUREATÓW 

GRATULUJEMY  



OBCHODZILIŚMY RÓWNIEŻ… 
Światowy dzień zwierząt 



Na warsztatach 
plastycznych 
dzieci lepiły 
z plasteliny 
zwierzątka, 

które mają, lub, 
które chciałaby 

mieć… 



Wrzesień był bardzo owocny i pracowity  
 
 
 

Przed nami jeszcze wiele różnych przygód 
i wiele atrakcji. 

 
 

Do zobaczenia wkrótce  


