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KLUB ZAWODOWYCH BYSTRZAKÓW 



Nowością w naszej świetlicy są zajęcia ogólnorozwojowe 

w ramach Klubu Zawodowych Bystrzaków. Ich główne cele to 
zapoznanie uczniów z różnorodnymi zawodami na rynku pracy, 

rozwijanie aktywnej i pozytywnej postawy wobec edukacji i pracy, 

poznawanie oraz rozwijanie zainteresowań i pasji, a także 
rozwijanie kreatywności, samodzielności, inteligencji. 

Raz w tygodniu, według zasady 

„Jeden zawód w jednym tygodniu” 

uczniowie rozwiązują łamigłówki, krzyżówki, zagadki i rebusy 

w tym również na tablicy multimedialnej, biorą udział w zabawach 
ruchowych, rozwiązują zadania matematyczne, tworzą prace 

plastyczne, oglądają filmiki, uczą się piosenek. Na koniec zajęć 
losują zawód, o którym będzie mowa w kolejnym tygodniu.  







Podczas pierwszych zajęć dzieci 
zapoznały się z definicją zawodu,  
regulaminem zajęć oraz zasadami 
otrzymywania naklejek  za aktywność 
i pracę. Do tej pory mówiliśmy o 
zawodzie budowlańca z okazji jego 
święta przypadającego na 25 września 
oraz kucharza. Dzieci poznały 
atrybuty każdego z przedstawicieli 
zawodów, oraz specyfikę pracy 

w danym zawodzie. Zajęcia cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci, które bardzo chętnie biorą 

w nich udział, są aktywne i ciekawe 
nowości. 
 



KÓŁKO FILMOWE 



HOPKIDSY 

Świetlicowe Kółko Filmowe, to warsztaty  
taneczno-aktorskie. 

Na kółku tworzymy własne filmy i teledyski. 
Każde zajęcia sprawiają dzieciom mnóstwo 

radości oraz satysfakcji, a nasze filmy są popularne  
w Internecie.  



HOPKIDSY 





W świetlicy w ramach zajęć obywa się kółko sportowe. 
Nasze hasło brzmi: „z miłości do aktywności”.  

Na zajęciach dzieci poznają nowe dyscypliny sportowe. 
Organizowane są różne gry i zabawy,  rozwijające  zdolności 

motoryczne. We wrześniu były organizowane takie 
zabawy jak: murarz, zbijak, zabawa z chustą animacyjną 

i zabawy z ringo, które kształtowały rzut i chwyt. 



Zabawa na świeżym powietrzu 

daje dużo radości. 



CO U NAS SŁYCHAĆ WE WRZEŚNIU? 



Dzięki dobrowolnym 
wpłatom od Rodziców na 
rzecz świetlicy, możemy 
dokonywać renowacji. 

Dlatego bardzo DZIĘKUJEMY za każdą dobrowolną wpłatę. 



ZOSTAŁA WYMIENIONA CAŁA DRUŻYNA PIŁKARZYKÓW 
R O Z G R Y W K I  P I Ł K A R Z Y K Ó W  S Ą  B A R D Z O  

E M O C J O N U J Ą C Ą  F O R M Ą  R O Z R Y W K I  
W  N A S Z E J  Ś W I E T L I C Y  



przed 

po 

Pani Ewa zakasała rękawy 
i sama odnowiła tablicę (do pisania kredą) 

Dzieci uwielbiają po niej rysować.  



ZOSTAŁY TEŻ KUPIONE NOWE 
ZABAWKI I AKCESORIA 



ZABAWKI OD RAZU PRZYPADŁY DZIECIOM DO GUSTU 



Na zdjęciu: Ula, Daria, Madzia i Julia 



POWSTAŁA JESIENNA GAZETKA ŚWIETLICOWA 

Pomysł i wykonanie: Ewa Mikołajczyk 



W świetlicy jest czas i na zabawę i na naukę… 



W świetlicy jest czas i na zabawę i na naukę… 



Nauka… 



Zabawa  



Zabawa  



18 WRZEŚNIA ODBYŁ SIĘ 
ŚWIETLICOWY DZIEŃ POZIOMEK 

Nowe święto, które zostanie z nami na stałe… 



Poziomki. Bardzo smaczne i zdrowe. Owoce leśnie 
jakich wiele. Czy tylko? W świetlicowym świecie 

marzeń i fantazji poziomki to samotne mieszkanki 
lasu, które odnalazły towarzyszki do wspólnych 

zabaw i pracy. Właśnie o nich jest  
„Poziomeczkowa historia”, która została 

zaprezentowana dzieciom ze świetlicy  
w piątek, 18 września.  



Na ten dzień pomysłodawczynie poziomkowego zamieszania: 
Magdalena Sztolc, Ewa Mikołajczyk 

i Aleksandra Bartoszek, zaplanowały pierwszy w historii 
świetlicy Dzień Poziomek, czyli dzień przyjaźni i współpracy.  

W ramach hucznych obchodów Dnia Poziomek, 
wychowawczynie świetlicy ubrały się na czerwono 

a przez cały dzień prowadziły rozmaite zabawy i konkursy. 

Pani Magdalena, Pani Aleksandra, Pani Ewa 



Dzieci z radością wzięły udział w  matematycznych zabawach 

przygotowanych przez panią Aleksandrę. Polegały one  na 

liczeniu, dodawaniu i odejmowaniu poziomek. Grały również 

matematyczne bingo poziomkowe, które cieszyło się ogromną 

popularnością. 

 

 

Podczas zajęć plastycznych, przygotowanych przez panią Ewę,  
dzieci miały wyjątkową okazję zaprojektować swoje poziomki. 

Pomysłów na ciekawe prace było mnóstwo! Poza tym poznały  

postać Zająca Poziomki dzięki obejrzeniu kilku filmików z nim 

w roli głównej oraz ucząc się piosenki o sympatycznym zajączku. 

 





Dzieci równie chętnie wzięły udział w zabawie słownej 
polegającej na odnalezieniu, zaznaczeniu i policzeniu ukrytych 

słów, oczywiście związanych z poziomkami. Ich zaangażowanie 

również ujawniło się w czasie rozmowy kierowanej na temat 

przyjaźni i współpracy miedzy ludźmi. Zachęcone historią 

trzech poziomek: Aliny, Erudyty i Matyldy, dzieci chętnie 

i odważnie mówiły o swoich przyjaciołach, marzeniach 

o przyjaźni i o tym,  jak ważna i potrzebna jest współpraca 

w szkole, w domu i na podwórku. 

 



Wciągająca historia o trzech Poziomkach 



By jeszcze lepiej poczuć klimat poziomkowego święta, 

dzieci poszukiwały poziomek w świetlicowym lesie. Ta 
zabawa ruchowa, powtarzana kilka razy wzbudziła 
mnóstwo pozytywnych emocji w gronie dzieci. Po 

obfitych zbiorach, pani Gabriela Witek zaproponowała 
naszym dzieciom jeszcze jedna zabawę ruchową, tym 

razem na świeżym powietrzu. 

Dzieci zostały przydzielone do dwóch grup. 

Zadaniem każdej było zgromadzenie jak największej 
ilości balonów- poziomek. Zdrowa rywalizacja sprawiła 

dzieciom mnóstwo radości i przyjemności. 
 



Pani Ola czuwająca nad poprawnością 

zabawy w wykreślanie słów. 
Pani Magdalena czytająca 

opowiadanie o „Trzech Poziomkach”. 



Dzień Poziomek okazał się wielkim 
sukcesem i na pewno stanie się naszą 

coroczną świetlicową tradycją. 
Dzieci jeszcze długo będą go wspominały, 
uśmiechając się na myśl o emocjach, które 

im towarzyszyły tego dnia. 
Najważniejsze, by wartości przekazane 

naszym milusińskim były rozwijane 
i pielęgnowane każdego dnia. 



Wspólne zdjęcie ukoronowaniem Dnia Poziomek 



NASZA ŚWIETLICA WZIĘŁA UDZIAŁ W AKCJI 
CHARYTATYWNEJ KREDKOBRANIE 

Dzięki ogólnoszkolnej zbiórce przyborów szkolnych  
udało nam się zebrać w 3 dni 

bardzo pokaźną paczkę dla potrzebujących. 



DZIĘKUJEMY  

Ilość darów przerosła nasze oczekiwania 



Nauczycielami odpowiedzialnymi za zbiórkę były: 
 
Pani Ewa Mikołajczyk 
Pani Magdalena Sztolc 
Pani Aleksandra Bartoszek 
Pani Gabriela Witek 

Razem z uczniami i rodzicami, udowodniliśmy, 
że wszystko jest możliwe.  



Opracowała: 
Ewa Mikołajczyk 


