
 

 

Biuletyn poświęcony pracy świetlicy 

 Uśmiech ☺  

Ważne wydarzenia 

Minęło półrocze… 
Znamy naszą świetlicową gromadkę całkiem dobrze! 
Wiemy, kto lubi rysować, a kto woli bawić się klockami. 
Czasem negocjujemy warunki pokoju między zwaśnionymi 
stronami – np. szukamy srebrnej kredki, by zapobiec 
konfliktowi podczas kolorowania. Razem z uczniami 
rozwiązujemy matematyczne zadania i dzielimy wyrazy  
na sylaby. Przypominamy o dodatkowym angielskim, 
robotyce, balecie… i sami prowadzimy zajęcia z uczniami 
(efekty na zdjęciu obok). W świetlicy zawsze jest co robić! 

Pasowanie 
na ucznia 

Kiermasz 
świąteczny 

Na kiermaszu 
sprzedawano  
m.in. prace dzieci, 
śpiewaliśmy kolędy. 

Początek 
ferii 

Jeszcze tylko kilka 
dni! Już od 1.02 
czas odpoczynku 
i dobrej zabawy! 

Witajcie! 
Aż trudno uwierzyć, ale za nami 

połowa roku szkolnego! Mało kto 
pamięta, że nasza świetlica 

rozpoczęła pracę w największej 
szkolnej sali, czyli… stołówce.  

Po kilku tygodniach przenieśliśmy 
się do nowej części szkoły. Potem 

uczniowie zostali podzieleni  
na kilkanaście grup, którymi na 
zmianę opiekuje się dziewięciu 

wychowawców. Dzieci mają więc 
nie tylko swoją panią w klasie, ale 

też panią lub pana w świetlicy. 
Nasi uczniowie dobrze znają już 
plan dnia I zasady obowiązujące  

w świetlicy, po lekcjach biorą 
udział w zajęciach świetlicowych.  

Z dumą oznajmiamy, że dzieci 
doskonale znają szkołę – wiedzą 

już, jak samodzielnie pokonać 
drogę do szatni. Jesteśmy dumni  

z naszych uczniów!! 
 

Wychowawcy 

Tego dnia wszyscy 
pierwszoklasiści 
zostali przyjęci  
do grona uczniów. 
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Ruch to zdrowie! 

W świetlicowych salach odbywają się zajęcia 
ruchowe przy muzyce (np. zabawy w figurki, 
gimnastyka), gramy w gry zespołowe  
i tańczymy. Chłopcy (bez względu na wiek!) 
najchętniej grają w piłkę nożną. Jesienią mecze 
odbywały się na mini boisku przy placu zabaw,  
zimą spotkania drużyn odbywają się na holu 
świetlicy. Atmosfera jest wtedy gorąca, a emocje 
sięgają zenitu! 

W nowych salach przy wygodnych stolikach 
dzieci chętnie wykonują prace plastyczne. 
Najdzielniej pracują pięcio- i sześciolatki, które 
dzięki wydzieraniu, wycinaniu i wyklejaniu ćwiczą 
małe paluszki. Pod okiem wychowawców  
uczniowie wykonują skomplikowane prace,  
np. witraże, wyklejanki. Jesienią ozdobiły 
stołówkę szkolną. Paniom ze stołówki podobały 
się winogrona, jabłka i marchewki, wykonane 
przez uczniów różnymi technikami. Przed 
świętami robiliśmy ozdoby choinkowe  
i dekoracje: aniołki, witraże, bombki, łańcuchy 
choinkowe. Zimą powstały urocze bałwanki, 
misie, zimowe) i wycinanki. Obliczyliśmy, że 
dzieła świetlicowych dzieci ozdabiają w sumie  
16 tablic, parapety i okna, a nawet sufity! 

Czas na lekturę 
 Animowane bajki dostępne na wielu kanałach 
telewizyjnych nie zastąpią spotkania z bohaterami 
książek – wiedzą o tym i rodzice, i nauczyciele. 
Lektura rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, 
relaksuje dzieci. Dlatego w świetlicy czytamy! 
Starsze dzieci z klas II i III po lekturze np. 
dotyczącej historii Polski, wyrażają swoje opinie, 
uczą się zasad dyskusji, dzielą się spostrzeżeniami. 

Nasze prace twórcze 



 

 

  
Czas na odrabianie lekcji 

Niektóre dzieci wolą odrabiać zadania  
w domu, jest jednak duża grupa,  

którzy marzą o tym, by uporać się z lekcjami  
jak najszybciej. Zadaniem wychowawców jest  

wspierać uczniów i im pomagać! 

Zanim dzieci usiądą do lekcji, mają czas na swobodną 
zabawę. Muszą przez chwilę odpocząć od siedzenia nad 
zeszytem i zażyć ruchu. Po czasie na odpoczynek 
wychowawcy zapraszają do odrabiania prac domowych. 
Największa grupa uczniów zasiada do lekcji po zajęciach 
kończących się 12.30 i 13.45. 

 

Jesteśmy rozśpiewani! 
Świetlicowe spotkania z muzyką 
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Śpiewały je potem na szkolnym kolędowaniu. 
Uczniowie chętnie grają na instrumentach. 
Wiedzą już, czym różnią dzwonki od 
janczarów, jak posługiwać się puszką albo 
kołatką i jaki dźwięk jest sygnałem do zmianę 
kierunku chodzenia w kółku po sali. Nasi 
uczniowie znają już najlepsze sposoby na 
uczenie się tekstu nowej piosenki. Podczas 
zajęć dzieci oswajają się z występami przed 
publicznością – chętnych do śpiewania na 
środku sali jest zawsze bardzo wielu. Nagrodą 
za piękne zaśpiewanie piosenki są oklaski od 
przyjaciół, czasem kolorowe naklejki.  
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Zajęcia muzyczne odbywają się w świetlicy  
we wszystkich salach i są prowadzone przez 
wszystkich wychowawców świetlicy. Podczas 
zajęć uczniowie poznają różne gatunki muzyki 
(utwory klasyczne, tradycyjne melodie 
ludowe), ilustrują wysłuchane utwory różnymi 
technikami plastycznymi. Dzieci bardzo lubią 
zajęcia odbywające się z panem – przy 
pianinie. Uczą się wtedy utworów związanych 
z aktualnym tematem tygodnia (jesienią  
o deszczowych chmurkach, liściach, zimą  
– o zabawach na śniegu). W okresie 
przedświątecznym poznały kolędy i pastorałki. 



 

 

 

Święta w świetlicy 

Już od końca listopada dzieci 
przygotowywały w świetlicy ozdoby 
choinkowe przeznaczone na kiermasz 
świąteczny organizowany w szkole.  
Robiły zawieszki na choinkę z masy solnej, 
ozdabiały cekinami styropianowe dzwonki  
i bombki, robiły choinki z piórek oraz ozdoby 
z drewnianych patyczków. Prace dzieci 
mogli podziwiać i kupować rodzice. 

Świetlicowe dekoracje 
W grudniu we wszystkich salach pojawiły się  
nowe dekoracje: dzieci ozdabiały wycięte  
z kartonu choinki, uczyły się robić świąteczne 
drzewka metodą origami, W salach pojawiły się 
Mikołaje i aniołki: z serwetek, kolorowego 
papieru, malowanych i rysowanych. 

Nasze kartki pocztowe 
Przed świętami dzieci obdarowały 
swoich bliskich wykonanymi 
samodzielnie kartkami świątecznymi.  
Wszystkie projekty były wyjątkowe! 

Rysunkowe listy do św. Mikołaja 
Przed 6 grudnia uczniowie z zerówek i klas 
pierwszych miały za zadanie narysować list  
do św. Mikołaja. Wychowawcy postarali się,  
by listy zostały wysłane. Mamy nadzieje, że 
rodzice przypomnieli Mikołajowi, na jakie  
prezenty czekały dzieci ☺  

Przed kiermaszem 

Opracowanie: Beata Bujak 


