
Część I 

Praca świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 

  

  Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy od spotkania z paniami 

policjantkami, na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, na 

przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach. Dzieci poznały również  

niebezpieczeństwa z jakimi mogą spotkać się oraz o sposobach ich 

unikania. Na zakończenie spotkania dzieci zaśpiewały piosenkę pt. 

„Piosenka o zasadach na jezdni„ oraz powiedziały wiersz „Sygnalizacja 

świetlna”.   

  

  

   Dzieci brały również udział w  ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie 

świata”.  Z tej okazji dzieci z grupy starszej (klasy 2-3) z wychowawcą 

świetlicy sprzątały teren wokół szkoły. Dzieci przypomniały sobie przy 

okazji sposoby segregacji odpadów oraz uświadomiły o  konieczności 

dbania o środowisko.   

  

  

   Kolejne ważne wydarzenie w świetlicy, które odbyło się 30 września    

to ,,Dzień Chłopaka”.  W tym dniu chłopcy otrzymali od koleżanek 

laurki. Mogli również wykazać się sprawnością fizyczną i wiedzą z 

zakresu sportu biorąc udział w ,,Rozgrywkach sportowo- umysłowych”.  

  

  

  

        Z okazji „Dnia Uśmiechu” dzieci poznały historię i cel powstania 

tego dnia. Projektowały własne emoji z uśmiechem.         



 

  

  

 

 

 

 



 
  

 



 

    W dniu 11 października odbyło się zajęcie przyrodnicze 

przeprowadzone przez panią Wiolettę Budkowską – Kozak z okazji 

„Dnia Drzewa”. Dzieci  rozpoznawały popularne gatunki drzew w 

ramach ogólnopolskiego projektu "Eko- szkoła". Wykonywały też  

prace plastyczne „Drzewa” z materiałów przyrodniczych i plastycznych.  

  



 
  

 

  
 



 

  

 

  

 



25 października został zorganizowany konkurs plastyczny pt.   

"Ilustracja do wybranego wiersza Jana Brzechwy". Każda praca była  

 
nagrodzona drobnym upominkiem oraz pamiątkowym dyplomem. 

14 października 2021r dzieci ze świetlicy pamiętały o złożeniu życzeń 

pracownikom szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 



Wykonały piękne laurki, które wręczyły dyrekcji szkoły, paniom 

pracującym w kuchni, paniom sprzątaczkom, paniom pielęgniarkom, 

pracownikom sekretariatu itp.   

    

 

 W świetlicy dzieci kilka razy w roku mają spotkanie z panią pielęgniarką 

szkolną. Pierwsze z serii spotkań odbyło się 21 października na temat 

"Jak być zdrowym i jak dbać o higienę osobistą”. Drugie spotkanie 

odbyło się 16 listopada na temat " Jak odpowiednio ubierać się w 

okresie jesienno - zimowym i jak dbać o zdrowie, aby nie chorować".   

  



   Jak co roku dzieci na świetlicy mają zorganizowany „Dzień 

Marchewki”. W tym roku odbył się on 26 października. Celem  było 

zapoznanie dzieci skąd do Polski trafiła marchew, jakie wartości 

zdrowotne zawiera oraz zachęcenie dzieci do jej zjadania.                    Z 

tej okazji dzieci w tym dniu starały się ubrać w kolorze marchewki,  

wykonywały opaski na głowę oraz marchewkowe stworki, kolorowały 

obrazki "Wesołej Marchewki".  Główną atrakcją był poczęstunek - picie 

soku z marchewki, degustacja marchewkowych ciasteczek.   

  

  

  

  



 

  

   27 października odbyły się zajęcia psychologiczno – edukacyjne 

dotyczące komunikacji alternatywnej związanej z ogólnopolską akcją 

„Październik miesiącem komunikacji AAC”.   Zajęcia prowadziły:  pani 

logopeda  - Sylwia Majewska i pani pedagog - Izabela Gierak.   

  



  

  



  

  

 
 



 


