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Po feriach na drzwiach 

świetlicy pojawiła się  
nowa motywująca 

dekoracja.



NOWOŚĆ!
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

W każdą środę w naszej świetlicy odbywają się zajęcia komputerowe, podczas 
których uczniowie za pomocą zabawy rozwijają swoje umiejętności twórcze.

Dzieci mogą również wykorzystać ten czas na zabawy i gry edukacyjne.

Prowadzenie: Pani Aleksandra Bartoszek



NOWOŚĆ!
KÓŁKO DOŚWIADCZEŃ

Prowadzenie: Pani Gabriela Witek

Uczniowie spragnieni eksperymentów i nauki poprzez dobrą zabawę, chętnie 
uczestniczą w Kółku Doświadczeń. 



KÓŁKO DOŚWIADCZEŃ
Prowadzenie: Pani Gabriela WitekTo idealna propozycja dla wszystkich 

ciekawskich. Prócz nauki gwarantuje 
DOBRĄ ZABAWĘ ☺



KÓŁKO DOŚWIADCZEŃ
Dzieci dowiedziały się między innymi: jaką gęstość mają różne ciecze. 
Jak robić bąbelki z cukru i soli, oraz jak wykonać płynną układankę i 

wulkan w słoiku.

Prowadzenie: Pani Gabriela Witek



KÓŁKO DOŚWIADCZEŃ
Prowadzenie: Pani Gabriela WitekNa zajęciach z magnetyzmu dzieci dowiedziały 

się co to jest ów magnetyzm. Jakie przedmioty 
są magnetyczne, a także eksperymentowały

z opiłkami żelaza.



Mróz nam nie straszny…udało nam się miło spędzać 
czas w zimowej atmosferze.



Zimowo…



KÓŁKO FILMOWE

HOPKIDSY Prowadzenie: Pani Ewa Mikołajczyk



Zabawa
zawsze
jest

ŚWIETNA
☺

Nowy teledysk nakręciliśmy 
w karnawałowym klimacie.



Zdjęcia z pleneru
i sali gimnastycznej.

Obecnie pracujemy
nad nowym projektem ☺



Kadry z naszych
nowych teledysków

Na YouTube mamy
coraz więcej

subskrybentów ☺



Jeden z pyszniejszych dni w świetlicy to zdecydowanie obchody 
Międzynarodowego Dnia Pizzy



Dzień
Pizzy

Zgodnie z kalendarzem, 

Dzień Pizzy obchodziliśmy 
9 lutego 2021. Było wiele 

zabaw: wycinanki, 

wykreślanki, kolorowanki, 
lepienie pizzy z masy 

solnej. 

Ale najlepszym 

momentem dnia była 
zdecydowanie:

DEGUSTACJA 

GORĄCEJ PIZZY



Zabawy o tematyce PIZZY.

Puzzle, tworzenie pizzy z masy solnej i plasteliny





Gorąca pizza 
przyjechała do nas

z tej pizzerii ☺



KÓŁKO SPORTOWE
Prowadzenie: Pani Gabriela WitekCo piątek na zajęciach sportowych dzieci mogą sprawdzić

swoje możliwości w pokonaniu torów przeszkód.



KÓŁKO SPORTOWE
Prowadzenie: Pani Gabriela WitekNa tych zajęciach kształtujemy ogólną sprawność fizyczną

poprzez wykonywanie ćwiczeń w obwodzie stacyjnym:
Celność do rzutu, zwinność, skoczność i siły mięśni brzucha.



KÓŁKO PLASTYCZNE
Prowadzenie: Pani Iwona Knapik

We wtorki i czwartki w świetlicy odbywa się kółko plastyczne. Głównym 
celem zajęć jest rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, 
indywidualnych zdolności twórczych uczniów, ich wyobraźni oraz 

twórczego myślenia. Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór 
roku, przypadających świąt oraz zainteresowań dzieci.

Uczestnicy zajęć eksperymentują tworząc ciekawe,
bogate i pomysłowe prace.



Na kółku, dzieci wykonywały także prace na konkursy plastyczne w których odnieśli sukcesy:

• Konkurs na kartkę walentynkową "Od serca do serca",
którego organizatorem było Centrum Kultury Podgórza

1 miejsce: Magdalena Gawąd kl. 2c

2  miejsce: Lena Starowicz kl. 1a

• Konkurs z okazji Światowego Dnia Kota,
którego organizatorem było również Centrum Kultury Podgórza

3 miejsce: Daria Bodziony kl.2c

Wyróżnienia:
Anna Przeniosło kl.2b
Oliwia Ludwikowska kl.2a

Magdalena Depta kl.1a

Wyróżnienie specjalne:
Kornelia Noceń kl.3b



Świetlicowe WALENTYNKI



Świetlicowe WALENTYNKI
Dzieci przygotowywały 

walentynki pełne 
ciepłych

i sympatycznych słów. 

Działała też poczta walentynkowa. 
Wszystkie listy sprawiły wiele radości.



DZIEŃ 
DINOZAURA

15.02.2021



DZIEŃ 
DINOZAURA

Przy okazji obchodów Dnia Dinozaura w 

świetlicy, Bystrzaki wcieliły się w 

prawdziwych paleontologów!

Prowadzenie Bystrzaków: Pani Magdalena Sztolc



DZIEŃ 
DINOZAURA

Poznały narzędzia pracy tych 
naukowców, często niełatwe 

warunki pracy oraz konkretne 

zadania. Sprawdziły też czy 
posiadają umiejętności niezbędne 

do pracy przy wykopaliskach 

szczątków dinozaurów.



Jednak największą atrakcją okazała się możliwość wykopania 

swojego własnego dinozaura! Dzieci, przy użyciu dłutek i pędzelków 

zagłębiły się w świat prehistorycznych gadów. 

DZIEŃ 
DINOZAURA

Prowadzenie Bystrzaków: Pani Magdalena Sztolc



Przez cały dzień, dzieci zbierały pieczątki 
do specjalnych, dinusiowych albumów. 

Brały udział w różnych konkursach: 
lepienie z gliny, puzzle, kolorowanki, 

składanie modeli 3D,
5 sekund DINO. Zwyciężczynią została

Daria Bodziony z klasy 2c,
która otrzymała dinozaurowe nagrody.



Dzieci bardzo chętnie składały szkielety dinozaurów oraz mogły 
pogłaskać łagodnego, roślinożernego (na szczęście!) triceratopsa ☺

Na zdjęciu: Pani Magdalena Sztolc i Pani Ewa Mikołajczyk



DZIEŃ KOTA

17.02.2021



W całej świetlicy pojawiły się kocie dekoracje…



W tym dniu wszystkie atrakcje
były o kociej tematyce ☺

Np: lepienie kotków z plasteliny.



Dzieci chętnie brały udział we 
wszystkich zajęciach

i atrakcjach. Rysowały, 
kolorowały i wykonywały 
kocie maski i dekoracje.



Oglądaliśmy również film na temat 
kocich ciekawostek.



Na koniec odbył się quiz wiedzy o 
kotach. Najlepsi otrzymali dyplomy

i nagrody.

Na zdjęciu: Daria Bodziony, Milena Dębosz, Julia Pozłutka i Kornelia Noceń



TO BYŁY WSPANIAŁE
DWA MIESIĄCE.

DO ZOBACZENIA WKRÓTCE ☺
Dziękuję za uwagę

Ewa Mikołajczyk

2021


