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   Ciekawe jest też poznawanie innych kontynentów, takich jak 

Antarktyda i Arktyka. Dzieci poznają zwyczaje i życie codzienne ludzi 

tam mieszkających, ich domy, sposoby ubierania się, zdobywanie 

pożywienia. Poznają również zwierzęta, które zamieszkują te tereny, 

żyjące na lądzie i w wodzie.  

 

 

   Jak co roku, dla dzieci, czytane są baśnie Jana Christiana Andersena.   

W związku z tym organizowany jest konkurs plastyczny „Najładniejsza 

ilustracja do baśni J. CH. Andersena – „Królowa Śniegu”. Wszystkie 

prace zostały nagrodzone, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje 

praca Natalii Sarnowskiej z klasy 1c i Patryka Czyża z klasy 1a ze 

względu na estetykę wykonania i bogactwo wykorzystanych w pracy 

materiałów.  



 

 

 



 

    Okres poprzedzający ferie, to czas , aby uczulać dzieci na 

bezpieczne zabawy i zachowania podczas ferii. Dlatego tez dzieci na 

świetlicy miały spotkanie z panem policjantem na temat „Bezpieczne 

ferie”. Pan Policjant uświadamiał dzieciom  niebezpieczeństwa 

grożące podczas nierozsądnych zabaw na śniegu i lodzie. Przypomniał 

też aby nie rozmawiać i nie odchodzić z obcymi osobami.  

 

     Kolejnym konkursem organizowanym na świetlicy był konkurs 

recytatorski – „Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima”. Jurii oceniało 

poprawność recytowanych wierszy oraz odpowiednią dykcję. Dzieci 

otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.  



 

    Aby uczcić pierwszy Dzień Wiosny, dzieci wykonały prace 

plastyczne, co przedstawia poniższa gazetka.  

 



   Przed zbilżającymi się Świętami Wielkanocnymi dzieci wczuwały się 

w nastrój świąteczny poprzez kolorowanie obrazków o tej tematyce.  

 

 

 

     Z okazji „Dnia Ziemi” w świetlicy przeprowadzono zajęcia , na 

których dzieci zapoznały się z historią dnia oraz sposobami jego 

obchodzenia  w Polsce. Głównym celem zajęć było zwrócenie uwagi 

na ochronę środowiska. 



                         

     Konstytucja Trzeciego Maja to kolejne święto państwowe, którego 

historię przybliżono dzieciom w trakcie zajęć świetlicowych.  

 

                             



                            

  Aby zachęcić dzieci do czytania książek i uzmysłowić im jaką rolę 

odgrywa książka,  jak  ważna jest w życiu człowieka, 

zorganizowałyśmy spotkanie z panią z biblioteki szkolnej, z okazji 

„Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”. Dzieci wykonały dla pań laurki i 

wręczyły je paniom.  

 



 

 



  W oparciu o projekt „Zdrowo jemy”, przeprowadzono w świetlicy 

zajęcia kulinarne. Na początek dzieci samodzielnie mogły wykonać 

galaretki owocowe z bitą śmietaną i owocami.  

                

 



    Kolejnym świętym, które dzieci poznały było "Święto Polskiej 

Niezapominajki", które obchodzimy 15 maja . Zwróciliśmy dzieciom 

uwagę Celami tego święta jest zwrócenie uwagi na ochronę 

środowiska, a szczególnie gatunków zagrożonych oraz pamięć o 

osobach nam bliskich.  Poznały także legendy powstania tego święta. 

Z tej okazji kolorowały obrazki przedstawiające kwiat niezapominajki.  

 

 

 

     Z okazji „Międzynarodowego Dnia Dobrych Uczynków” dzieci 

poznały genezę tego dnia oraz sposoby jego kultywowania w Polsce i 

na świecie. Każde dziecko na odrysowanej papierowej dłoni, mogło 

wpisać swój dobry uczynek. W ten sposób powstało „Drzewko 

Dobrych Uczynków”.  

 



 

     

      

         Aby uczcić pamięć  patronów naszej szkoły dzieci poznały 

historię powstania i działalność organizacji „Szarych Szeregów”. 

Uczyły się hymnu szkoły „Bierz przykład z Rudego” oraz wykonywały 

różne prace plastyczne na ten temat.  



                           

     W związku z tematem kompleksowym „Stalowa Wola – moje 

miasto”, przeprowadzono zajęcia, na których zapoznano dzieci z 

historią powstania miasta, symbolami - herb, flaga oraz z ważnymi 

obiektami, i zabytkami Stalowej Woli. Chętne dzieci mogły wziąć 

udział w konkursie plastycznym związanym z powyższym tematem 



            

                       



      26 maja odbyły się drugie zajęcia kulinarne. Tym razem dzieci 

poznały jakie produkty należy przygotować i jak zrobić tosty.  Zawsze 

uczulamy dzieci na bezpieczeństwo podczas prac w kuchni.  Zajęcia te 

cieszą się dużą coraz większą popularnością. Dzieci chętnie uczą się 

nowych rzeczy, są zadowolone, że mogą same przygotować proste 

potrawy.  

 



      

 

 



 

 

 



    Dzień Matki  i Ojca to kolejne święta, o których pamięta świetlica.  

Dzieci z tej okazji wykonywały dla mam i ojców laurki, uczyły się 

piosenek i wierszy.  

 

 



     Dzieci z klas pierwszych, które uczęszczają na świetlicę, 

przygotowały przedstawienia teatralne, które zaprezentowały 31 

maja, dla klas 0 – 3. Klasa 1a przygotowała teatrzyk pt. „Bajka o 

smutnym osiołku”. Klasy 1b i 1c przedstawiły spektakl pt. „A ja coś 

mam?”. Akcja obydwu przedstawień odbywała się na leśnej polanie. 

Dzieci oglądając teatrzyki równocześnie poznały zasady 

zachowywania się w lesie i dbania o środowisko leśne.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



   

 

 

 



 

     

 



        Jak co roku przed zakończeniem roku szkolnego organizowany 

jest konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”. Najładniejsze pracę 

zostały nagrodzone drobnymi podarunkami i dyplomami.

 

 

 



 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 



    „Bezpieczne wakacje” to jeden z najważniejszych tematów, dlatego 

zaprosiliśmy pana policjanta , aby przeprowadził pogadankę z 

dziećmi. Dzięki temu uczniowie nabywali wiadomości jak bezpiecznie 

spędzać czas nad wodą , w górach, w lesie, na podwórku.  

 

 

    

           



                                      

 

 

    



     Zbliżające się wakacje to też czas nagrodzenia najgrzeczniejszych 

dzieci za całościowy pobyt na świetlicy. W nagrodę dzieci otrzymały 

wiatraczki i słodycze.  

 

 

                

 

 

 

 



 



 

 

Teraz pozostało się tylko cieszyć nadchodzącymi wakacjami.  

Życzymy słonecznych, udanych, 

niezapomnianych 

WAKACJI!!! 

 


