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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Babcia przytuli, Babcia się troszczy, Babcia pocieszy, Babcia 
ciastem poczęstuje. Dziadek rower naprawi, Dziadek zabierze 
na spacer, Dziadek opowie ciekawą historię. Za to dzisiaj 
dziękujemy naszym Babciom i Dziadkom i życzymy dużo zdro-
wia, uśmiechu i radości. 

Uczniowie uczęszczający do świetlicy nie zapomnieli  
o swoich Babciach i Dziadkach i przygotowali dla nich piękne 
kwiaty i laurki. 
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ZIMA 

Hania Feliks kl. II b Olga Winiecka-Kowalczyk kl. Id Hania Feliks kl. II b 

Zosia Kleszno kl. I d Maja  Kenig kl. II b Hania Feliks kl. II b 

Wiktoria Walter kl. II b Anna Kajda kl. I d Patrycja Wieczorek kl. I d 

Emilka Gruszka kl. I d Wojtek Drożak kl. II b Maja Kenig kl. II b 
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KARNAWAŁ 

Ostatnie dni karnawału w świetlicy upłynęły nam 
bardzo miło. Przygotowaliśmy maski karnawało-
we, bawiliśmy się przy muzyce. Uczniowie chęt-
nie brali udział w różnych zabawach przygoto-
wanych z tej okazji. Oto fotorelacja z karnawa-
łu świetlicowego przepełnionego radością, zado-
woleniem i śmiechem.  
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WALENTYNKI 
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Walentynki w świetlicy 

Walentynki to święto zakochanych. Obchodzone jest 14 lutego. 
Zwyczajem w tym dniu jest pisanie listów miłosnych i obdarowy-
wanie nimi swoich sympatii. W naszej świetlicy oprócz listów 
uczniowie przygotowali fotobudkę, a następnie bardzo chętnie 
robili sobie w niej wspólne zdjęcia. Dzień świętego Walentego 
upłynął nam w miłej atmosferze. 
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ZACZYTANA ŚWIETLICA 

Diana Gołąbek kl. III b 
Anastazja  Gajdecka kl. II b 

Lila  Pilch kl. II b 
Maja  Kenig kl. II b 

Bianka Kawecka kl. II b Marta Słubczyńska  kl. II b 
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1. Jelonek ……... 

2. Tato Simby. 

3. Brat Gerdy. 

4. Czarownica zmieniła go w bestię. 

5. Ukłuła się nim królewna. 

6. Dolina ……….. 

7. Miała chatkę z piernika. 

8. Ściga Śnieżkę. 

9. ……… Pepa. 

10. Tato Arielki. 

11. Z czego Wróżka Chrzestna wyczarowała karocę? 

12. Porywaczka Dalmatyńczyków. 

Autorki krzyżówki: 

Julia Cicholska kl. III a 

Nikola Kulaszewska kl. III a 

Paulina Zając kl. III a 



Gazetkę redagowali:  kl. I d, kl. II b, kl. III c 

 

Opiekun gazetki: Anna Kurzydło 
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W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu “Z kulturą mi do 
twarzy” uczniowie  z klasy Ic i III c wzięli udział w twórczych 
warsztatach teatralnych: “W teatrze dzieją się cuda!”. Dzieci miały 
okazję zgłębić tajniki teatru, poszukując odpowiedzi na pytanie:  
kto tworzy teatr? Poznać  osoby, które związane są z tworzeniem 
spektaklu teatralnego, których nie widać z widowni. 

 

Kolejnym krokiem w poznaniu teatralnego świata było samodziel-
ne wykonanie  pacynki. Pacynka to rodzaj lalki teatralnej nakłada-
nej na dłoń jak rękawiczka i poruszanej palcami aktora- animato-
ra. Tym razem uczestnicy warsztatów kreatywnie wykorzystali 
proste materiały: guziki, koraliki, kolorowy filc, tworząc z nich po-
stacie bohaterów bajek bądź pochodzących wprost ze świata 
dziecięcej fantazji. Możliwości twórczej zabawy były nieograniczo-
ne. Po wykonaniu pacynek nastąpiła zabawa w teatrzyk, gdzie 
każde dziecko poczuło się przez moment jako aktor, wcielając się 
w rolę swojej postaci. Była to świetna zabawa, która sprawiła du-
żo radości, uczyła kreatywności, rozwijała wyobraźnię, a ponadto 
integrowała grupę. 


