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ABC   
ŚWIETLICY 

  

Zdrowych i spokojnych  

Świąt Bożego Narodzenia! 
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DZIEŃ DYNI 

Był to doskonały moment, 
aby zapoznać dzieci z tym, 
jak niezwykle wartościowym 
jest warzywem. Jest łatwa 
w uprawie. W kuchni dosko-
nale sprawdza się zarówno  
w postaci wytrawnej, jak  
i deserowej. Ponadto dynie 
mogą pięknie ozdobić dom 
zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz.  

Dzień dyni to 
jedno z naj-
zdrowszych  
jesiennych 
świąt,  które 
obchodziliśmy 
31 paździer-
nika.  

Uczniowie   

z kl. I B oraz 
II B 
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ZANIM PRZYJDZIE ZIMA 

         Prace uczniów z kl. I  - III 

     Prace uczniów z kl. I—III 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI—11 LISTOPADA 

11 listopada 1918  
roku był przeło- 
mowym dniem  
w dziejach całej  
Europy i Polski.  
W lasku Compiégne  
pod Paryżem Niemcy 
podpisali rozejm 
kończący I wojnę świa-
tową. W tym samym dniu 
w Warszawie Rada Re-
gencyjna przekazała 
władzę Józefowi Piłsud-
skiemu. Po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała 
niepodległość!  

Uczniowie kl. I B i II A 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI—11 LISTOPADA 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI—11 LISTOPADA 

 

Polska – moja Ojczyzna”  

 
A jak ciebie kto zapyta:  
Kto ty taki, skąd ty ro-
dem?  
Mów, żeś z tego łanu żyta,  
Żeś z tych łąk, co pachną 
miodem.  
Mów, że jesteś z takiej 
chaty,  
Co Piastowską chatą była,  
Żeś z tej ziemi, której 
kwiaty  
Gorzka rosa wykarmiła.  
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DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek przypada 5 listopada,  
w rocznicę urodzin Walta Disney’a (1901-1966). Jest to wspaniała okazja 
do zabaw integracyjnych – bajki bowiem są świetnym pomysłem do wspól-
nej zabawy.   

Z tej okazji dzieci  
świetlicowe wzięły udział  

w ,, kukiełkowym” konkursie. 
 

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za udział 

w konkursie, a laureatom  
GRATULUJEMY!  
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25.11 ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 Chyba nie ma domu, w którym na półce lub łóżku nie sie-
dzi miś. Na pewno każdy z nas ma swojego ulubionego Pluszo-
wego Misia. Może jest to mały bury Miś, odrobinę zapomniany, 
mieszkający w pudle, albo piękny i kolorowy zamieszkujący 
dziecinne łóżeczko. Może to zupełnie malutki Misio, którego 
nosimy „na szczęście”. A może to jeden z Wielkich i Sławnych 
Misiów — Kubuś Puchatek, Miś Paddington albo Miś Uszatek? 

Dzień Pluszowego Misia, był motywem przewodnim różnych zajęć 
organizowanych w świetlicy szkolnej. Dla uczczenia tego święta, 
dzieci dowiedziały się jaka jest historia pluszowego misia, dla-
czego zdobywa on sympatię kolejnych pokoleń dzieci i jak należy 
dbać o pluszaki.  
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 
Kto  

pamięta  
Plastusia? 

:-) 

Nasze 
misie, 
miśki, 

misiaczki 

Uczniowie kl. II b 
oraz I b i I p 
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ANDRZEJKI 

 Wigilia dnia św. Andrzeja, czyli wieczór z 29 na 30 listo-
pada, to czas wyjątkowy. Zgodnie z tradycją św. Andrzej 
uchyla rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać swoją 
przyszłość. 
 Obecnie Andrzejki to ciekawy pomysł na różne zabawy. 
Dzieci poznały historię tego święta oraz dawne wróżby, które 
współcześnie są już zapomniane. Uczniowie wróżyli sobie np. 
nakłuwając serca z imionami czy losując przyszły zawód. Wia-
domo, że to tylko zabawa i nikt nie wierzy w to co przepowie-
działy wróżby, ale najważniejszy był wspólnie spędzony czas 
oraz rozmowy. 
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POMAGAMY 

Uczniowie podczas zajęć w świetlicy 
wykonali samodzielnie piękne kartki 
z życzeniami świątecznymi dla cho-
rych dzieci.  „Zostań Aniołem Stróżem dziecka z od-

działów szpitalnych”   

 
Zbiorka „Starych kluczy dla Budzika”  

  

,,Więcej szczęścia jest w 
dawaniu, niż w braniu!”.  

 
 
Dziękujemy, że wspólnie mogli-
śmy także w tym roku dzielić się 
dobrem, sercem i pomocą.  
 

 
,,Świąteczna paczka- Podziel się zabawką”,  
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WITAJ MIKOŁAJU 

6 XII- Mikołajki – to radosny 
dzień dla wszystkich.  

Oczekując nadejścia tej chwi-
li, nasi uczniowie tworzyli li-
sty do św. Mikołaja. Pisali  
o sobie, o swoich wymarzo-
nych prezentach, a niektórzy  
złożyli Mikołajowi  świąteczne 
życzenia.  
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

  
 
12 i 13  grudnia 
w holu szkoły  
odbył się  
KIERMASZ  
BOŻONARODZE-
NIOWY 
 
 
,,Własny stragan” 
przygotowały  rów-
nież świetliczaki 
oraz wychowawcy 
świetlicy. 
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KRAINA INNOWACJI 

 

Od początku  oku szkolnego w naszej świetlicy prowadzona jest Ogólno-

polska Innowacja  „Ciekawi świata- kulturowa podróż po globie”, któ-

rej celem jest  przybliżenie uczniom informacji o różnorodnych kultu-

rach  i tradycjach. Ukazanie świata, jako zbioru różnorodnych przeko-

nań, sposobu zachowania i wierzeń.  

  
Na początek 

powędrowaliśmy 
do Azji  
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KRAINA INNOWACJI 

W ramach realizacji 
innowacji ,,Ciekawi 
świata—kulturowa po-
dróż po globie” 

Obszar Europa 

 
Program jest skie-
rowany na zwięk-
szanie zaintereso-
wania podróżami, 
motywowanie do 
nauki języków ob-
cych oraz wzrost 
poziomu tolerancji. 

 
Uczniowie kl. 
II b wspólnie  
z p. Agniesz-

ką Pajor 
przygotowali  
regionalną 

potrawę wy-
wodząca się  
z Andaluzji 
GAZPACHO 
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KRAINA INNOWACJI 

W ramach realizacji innowacji „Ciekawi świata- kulturowa podróż po 
globie”, uczniowie kl. II c z panią Urszulą Kostrzewską, odbyli wirtualną 
podróż na kontynent afrykański. Odkrywali tajniki kultury afrykańskiej, 
poznawali tradycje, podziwiali piękne krajobrazy. Wycieczka ta pozwoliła 
dzieciom zobaczyć i zrozumieć, jak żyją ludzie w Afryce- dla, których 
 to największym rytuałem jest taniec.  
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         OCZEKUJĄC NA BOŻENARODZENIE 
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OCZEKUJĄC NA BOŻE NARODZENIE 
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       OCZEKUJĄC NA BOŻE NARODZENIE 


