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ABC   
ŚWIETLICY 

 Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia! 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI—11 LISTOPADA 

 
Katechizm polskiego 
dziecka’ –  
Władysław Bełza 
 
-Kto ty jesteś? 
– Polak mały. 
– Jaki znak twój? 
– Orzeł biały. 
– Gdzie ty miesz-  
kasz? 
– Między swemi. 
– W jakim kraju?  
- W polskiej ziemi. 
– Czym ta ziemia? 
– Mą ojczyzną. 
– Czym zdobyta? 
– Krwią i blizną. 
– Czy ją kochasz? 
– Kocham szczerze. 
– A w co wierzysz? 
– W Polskę wierzę. 
– Czym ty dla niej? 
– Wdzięczne dziecię. 
– Coś jej winien? 
– Oddać życie.  
 

O Święcie Niepodległości uczymy się od najmłodszych lat.  
Każdy uczeń zna wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskie-
go dziecka” . Nasi uczniowie utrwalili strofy wiersza, wykonu-
jąc prace plastyczne oraz gazetkę okolicznościową.  

Puzzle 
 ,,Mapa Polski” 

układali  

uczniowie   

kl. II i III 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI—11 LISTOPADA 
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Robotyka—edukacja przez zabawę 

Zajęcia z robotyki to ciekawa alternatywa spędzania wolnego czasu, ale  
również rozwijania swoich pasji ,zainteresowań. Uczniowie uczęszczający do 

świetlicy szkolnej mieli okazję aby się o tym przekonać. W ramach Akademii 
Edukacyjnej zorganizowano pokazowe warsztaty z robotyki, podczas  któ-

rych uczniowie programowali i budowali roboty z klocków LEGO. 
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Robotyka—edukacja przez zabawę 

W czasie zajęć  uczniowie progra-
mowali i budowali pojazdy o  róż-

nym stopniu trudności. 
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MAM TALENT 

15 listopada 2021 r. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs ,,Mam ta-
lent”. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i krea-

tywności uczniów oraz promowanie młodych talentów. 
Konkurs skierowany był do uczniów klas I -III, którzy pragnęli zapre-

zentować na forum  swoje zainteresowania, pasje, umiejętności i talen-
ty. Do udziału zaproszeni zostali zarówno wykonawcy indywidualni, 
jak i grupy prezentujące swój talent. Prezentacja miała formę scenicz-

ną, muzyczną lub artystyczną:  śpiew, gra na dowolnym instrumencie, 
taniec, pokaz umiejętności gawędziarskich lub aktorskich. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Na szczególne wyróżnienie zasługują: 

kl. I b – Kinga Piech , kl. II a - Anna Kantor, Lena Baranowicz,  kl. II b – Lilianna 
Baran, Hanna Wójcik, Alicja Sudnicka, kl. II b – Weronika Czpak,  

 Konkurs zorganizowała i prowadziła pani Agnieszka Pajor. 
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,,By móc kochać ludzi trzeba umiec kochać zwierzęta” 

Pomaganie jest łatwe. Przekonaliśmy się o tym po raz kolejny , organizując w naszej 
szkole zbiórkę karmy dla bezdomnych psów i kotów z opolskiego schroniska. Przez po-
nad miesiąc uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przynosili suchą i mokrą 
karmę, zabawki, smycze i wiele innych rzeczy potrzebnych czworonogom. Do opolskie-
go schroniska trafiło mnóstwo karmy. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc  
i wsparcie naszej akcji.  
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25.11- ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

     Pluszowy miś – historia niezwykłej maskotki 
Mało kto wie, że pluszowy miś to zabawka z niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się 
od prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał 
się z przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. 

Prezydent nakazał jego uwolnienie, a całą historię zilustrowano komiksem w waszyng-
tońskiej prasie.  

Jednym z czytelników gazety był pewien producent zabawek, który zainspirował się 
tym wydarzeniem i stworzył nową zabawkę dla dzieci, właśnie w formie pluszowego 
misia. Nazwał go Teddy Bear, co było oczywistym nawiązaniem do imienia prezydenta 

USA. Dziś pluszowy miś to kultowa zabawka na całym świecie i mimo upływającego 
czasu oraz pojawiania się coraz bardziej nowoczesnych rozrywek dla dzieci, bywa naj-

większym  przyjacielem dziecka.  

 
Kto nie zna Kubusia Puchatka? Najsłynniejszego wielbiciela miodku kochają wszyscy – ma-
li, więksi i całkiem dorośli. Miś o małym rozumku wypowiada bardzo mądre myśli.  
Najbardziej znane to:  

 Miałem zamiar zmienić koszulkę, ale zmieniłem zamiar. 

 Jeśli spadniesz na kogoś, nie wystarczy powiedzieć, że nie chciałeś. W końcu ten 
ktoś też wcale nie chciał, żebyś na niego spadał. 

 Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić. 

 Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ? Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się  
czuje. 

 Wiesz, Prosiaczku… miłość jest wtedy… kiedy kogoś lubimy… za bardzo. 
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DZIECI KOCHAJĄ MISIE 

Miękki, puchaty i taki z łatką - najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel 
dzieci i bohater wielu książek i filmów dla dzieci – Pluszowy Miś obchodzi 

swoje święto 25 listopada. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej 
atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, towarzyszy on dzie-

ciom w świecie beztroskiej zabawy, jest przyjacielem - powiernikiem naj-
większych sekretów i tajemnic. Ten dzień pełen był uśmiechu oraz wspól-
nej zabawy, jednak najwięcej radości sprawiło dzieciom samodzielnie wy-

konanie misia. Przybyły misie małe, średnie, białe, brązowe, kolorowe,  
a każdy był piękny i wyjątkowy.  
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Andrzejkowe wróżby 

Jakie imię będzie nosić osoba, która mnie pokocha? Kim zostanę, gdy urosnę? 
Co czeka mnie za kilka lat? – nie tylko dorośli chcą poznać swoją przyszłość. 

Zanim zaczęliśmy zabawę opowiedzieliśmy sobie o historii andrzejkowych tra-
dycji. Potem rozpoczęliśmy zabawę z wróżbami. 

Każdy chciał poznać swoją przyszłość. Dzieci ustawiały buty w wyścigu po 
szybkie zamążpójście, wybierały pewien atrybut przyszłości schowany pod ku-
beczkiem, losowały magiczne liczby i kolory, a także przekłuwały szpilką ser-

ce z imionami przyszłej wybranki bądź wybranka. Uczniowie losowali zawody, 
które będą wykonywali w przyszłości, obierali jak najdłuższą skórkę jabłka 
aby zapewnić sobie szczęście. Dzieci uwielbiają wróżby i chętnie angażowały 

się w zabawy andrzejkowe. Wszyscy traktowaliśmy je z ,,przymrużeniem oka”. 

Andrzejki, to magiczny czas w którym każdy w ra-
mach zabawy i miłego spędzenia czasu mógł sobie 

powróżyć. Niestety, w tym roku ze względu na ob-
ostrzenia związane z pandemią nie mogliśmy tego 

zrobić wspólnie, jak to miało miejsce do tej pory. 
Wszystkie zabawy odbywały się w salach z podzia-
łem na grupy. 
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Wady postawy 

Jednym z najważniejszych bodźców rozwojo-
wych dzieci jest ruch. Aktywność ruchowa 
pozwala dziecku na poznawanie otoczenia, 
opanowanie nowych umiejętności, nawiązy-
wanie kontaktów z innymi dziećmi. Ruch jest 
podstawowym wskaźnikiem rozwoju i zdro-
wia. W ramach szkolnego programu „Wady 
postawy” w świetlicy szkolnej odbyły się za-
jęcia, które poprowadziła pani Agnieszka Du-
dzic. Uczniowie dowiedzieli się jaką funkcję 
pełni kręgosłup, mocne mięśnie, jak trzymać 
prawidłową postawę ciała oraz jak ważna 
jest zdrowa dieta. Dzieci aktywnie brały 
udział w zajęciach, chętnie ćwiczyły, wskazy-
wały właściwą postawę ciała, grały w memo-
ry ruchowe. Dziękujemy pani Agnieszce za 

atrakcyjne zajęcia. 
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List do Mikołaja 

Każdego roku , o tej samej porze wszyst-
kie dzieci małe i duże piszą listy do Miko-
łaja. To dla dziecka ważny element przy-
gotowań do świąt.  
Pisanie prawdziwych, papierowych listów 
jest  
magicznym 
ale trud-
nym zada-
niem.  
W świetli-
cy szkolnej 
dzieci sa-
modzielnie 
redagowały 

swoje li-
sty do Mi-
kołaja. 
Mamy na-
dzieję ,że 
wszystkie 
życzenia 
zostaną 
spełnione 
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Kartka bożonarodzeniowa - konkurs 

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia uczniowie uczęszczają-
cy do świetlicy szkolnej wzięli 
udział w  szkolnych elimina-
cjach do konkursu wojewódz-
kiego na wykonanie projektu 
kartki świątecznej, organizo-
wanym przez MDK w Opolu. 
Spośród wielu prac zakwalifi-
kowano 6 : Poli Dobrzańskiej kl. 
II c, Liwii Gołąbek, kl. II c. Mi-
chaliny Kaszubskiej z kl. III c 
Michaliny Diedzic z kl. II c, Ka-
si z kl. I b oraz  Natalki Hyla 
kl. I b.  

Jury konkursu  MDK spośród 
331 prac wytypowało  
dwie, zwycięskie prace naszych 
uczennic:  Natalki Hyla  
z kl. I b i Michaliny Dziedzic 
z kl. II c.  

         
          GRATULUJEMY! 

Praca konkursowa Projekt kartki świątecznej—
LAUREATKA  Natalia Hyla kl. I b 

Praca konkursowa Projekt kartki świątecznej—
LAUREATKA  Michalina Dziedzic kl. II c 
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Choinkowe radości 

Wigilia to nie jest czas,  
gdy jest prezentów moc 
Wigilia to nie jest czas,  
gdy potraw sto na stole. 
Wigilia to przepiękny 
czas, Bożonarodzeniowy 
czas, Gdy siedzimy wszy-
scy w kole, i MAMY bli-

skich przy stole.  

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Wyjątkowy, niepowtarzalny i jedy-
ny taki w roku. Ich wyjątkowy charakter sprawia, że każdy czuje w sobie tę ma-
giczną moc miłości i dobroci.  Warto spędzić je z najbliższymi, w rodzinnej atmos-
ferze.  Do świąt Bożego Narodzenia  przygotowujemy się dużo wcześniej: wyko-
nujemy własnoręcznie ozdoby choinkowe, stroiki, świąteczne rysunki,  

dekorujemy sale świetlicowe. 
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Świąteczne życzenia 

      WESOŁYCH  
  ŚWIĄT BOŻEGO 
     NARODZENIA         



          Nasza galeria 

Klasa I b 

Klasa I c, II c 

Klasa I a, I b, II b 



            Nasza galeria 

Klasa II c, d  

III c, d 



FESTIWAL PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 

Dnia 16.12.2021 w świetlicy szkolnej odbył się Festiwal Piosenki Świątecznej. W tym dniu 
chętni uczniowie mogli zaprezentować wybrane przez siebie utwory o tematyce świątecz-
no-zimowej. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali reprezentanci każdej grupy świe-
tlicowej. Temperament dzieci, ich radość i spontaniczność dodały blasku całej uroczysto-
ści. Wszystkim wykonawcom gorące gratulacje i podziękowania za przygotowanie się do 
udziału w festiwalu.  
                                                                 Festiwal przygotowała i prowadziła p. Anna Kurzydło. 



        ŚWIĄTECZNA PAKA 

Zebrane dary trafią do potrzebujących dzieci. 

       ZAKOŃCZENIE AKCJI  ŚWIĄTECZNA PAKA 



Gazetkę redagowali:  Uczniowie kl. I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej. 

 

Opiekun gazetki: Arleta Błaszczak 
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ZGADUJ– ZGADULA 

Pięknej choinki,  
pysznych pierników, 
mnóstwa prezentów  

i niezapomnianego czasu  
z bliskimi życzy  

       
         Zespół redakcji 

       ,,ABC Świetlicy” 

P R G F D B N M F K 

I O S S D W G I K O 

E D C H O I N K A L 

R Z T Y Y G F O R Ę 

N I U W E I T Ł P D 

I N H J K L K A K A 

K A B V B I H J G Y 

I T O P Ł A T E K J 

P A S T E R K A G H 

D T G W I A Z D A G 

Świąteczna wykreślanka 
 
Znajdź 10 świątecznych haseł w poziomie i pionie- CHOINKA, MIKOŁAJ, 
KARP, WIGILIA,RODZINA, OPŁATEK,PASTERKA, PIERNIKI, KOLĘDA. 
GWIAZDA 
                                                                           Powodzenia 


