
 

 

Biuletyn poświęcony pracy świetlicy 

 Uśmiech  ☺  

Ważne wydarzenia w skrócie 

Świetlicowe nowości 
Co nowego w naszej świetlicy? W tym roku szkolnym  
w każdej sali pojawiło się kilkanaście gier planszowych  
i zabawek. Pasjonaci sportu dostali nowe piłki, skakanki, 
gumy i gry zręcznościowe. Do rąk dzieci trafiły też nowe 
farby, kredki, plasteliny, bibuły, wycinanki, bloki.  
Klasy 0 i I zyskały dodatkową salę na popołudniowe 
zajęcia, dzięki czemu najmłodsi uczniowie mają więcej 
przestrzeni do wspólnej zabawy albo odrabiania lekcji.  
To ważne, bo wszyscy muszą czuć się bezpiecznie – do 
naszej szkolnej świetlicy jest zapisanych 550 dzieci! 

24.11 Dzień 
Pluszowego Misia 

16.12 Kiermasz 
świąteczny 

Za nami jasełka, 
kiermasz ozdób, 
warsztaty plastyczne 
i koncert kolęd.  

26.01 Koniec 
ferii zimowych 

Dwa tygodnie 
wypoczynku i powrót 

do szkoły – z nową 
energią i uśmiechem! 

Witajcie! 
To już czwarty rok ukazywania 

się świetlicowego biuletynu! 
Uczniowie klas pierwszych, 

którzy byli bohaterami 
pierwszego wydania naszej 

gazetki, dziś są już poważnymi 
czwartoklasistami. Z dumą 

patrzymy, jak wyrośli! 
Dla większości tegorocznych 

pierwszoklasistów 
przekroczenie murów naszej 

szkoły było krokiem  
w nieznane. Najmłodsi 

uczniowie szybko poradzili sobie 
z samodzielnym poruszaniem się 

po szkole, znają też zasady 
obowiązujące w świetlicy. 
Naszym marzeniem jest,  

by każde dziecko czuło się  
z nami dobrze i miało czas  

na beztroską zabawę  
po lekcjach w klasie. 

 

Wychowawcy 

Z okazji święta misia 
panie z biblioteki 
zorganizowały 
konkurs plastyczny. 
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Brawo, najmłodsi! 
Pierwszoklasiści i uczniowie zerówki wyróżniają 
się niespożytą energią, kreatywnością i zapałem 
do pracy. Podczas zajęć plastycznych widać 
wielkie zaangażowanie! Wychowawcy zachęcają 
do wspólnych prac na dużym formacie – dzięki 
temu dzieci uczą współpracy.  

Uczniowie z klas drugich i trzecich również 
chętnie rysują, malują, wycinają, ale  
z wiekiem ich zapał staje się nieco słabszy... 
Wychowawcy zachęcają i motywują – wiedzą 
doskonale, że liczy się efekt końcowy  
i satysfakcja z wykonanej pracy. 

 
Więcej zdjęć z zajęć w naszej świetlicy  
można znaleźć na stronie internetowej 
szkoły: http://jozefoslaw.edu.pl/swietlica 

Ulubiony sport? Piłka nożna! 
 
Tylko mróz, deszcz, śnieg lub smog mogą 
powstrzymać naszą świetlicową gromadkę przed 
wyjściem na plac zabaw i boisko. Ale nawet wtedy 
na holu odbywają się emocjonujące mecze. 
Drugoklasiści doskonale radzą sobie podczas 
rozgrywek z klasą trzecią. Piłkarze starają się 
zachowywać się fair play, choć gra jest niezwykle 
zacięta. Na szczęście piłka jest z gąbki ☺... 



 

 

  
Wizyta w Urzędzie Gminy 

W listopadzie rozmawialiśmy z uczniami o naszej małej 
ojczyźnie, jaką jest Józefosław. Dzieci narysowały, czego 
brakuje im w okolicy (m.in. basen, ścianę wspinaczkową, 

teatr, park tylko dla psów). Rysunki z marzeniami 
wysłaliśmy do Pana Burmistrza. Kilka tygodni później 
spotkała nas miła niespodzianka! Młodzi artyści zostali 

zaproszeni do Urzędu Miasta i Gminy, a dzięki uprzejmości 
Rady Rodziców udało się zorganizować krótką wycieczkę  
do Piaseczna. Dzieci poznały osoby sprawujące władzę  
w gminie, zobaczyły, jak pracują urzędnicy, poznały 

osoby, które decydują o inwestycjach w Józefosławiu,  
obserwowały obrady Młodzieżowej Rady Gminy.  

Niech żyją klocki 
i pomysły dzieci! 
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Choć w naszej świetlicy nie mamy wielu klocków Lego,  
są za to inne („zwykłe”), których układanie daje 
dzieciom mnóstwo przyjemności. Nasz nowy zakup to 
polskie klocki w kształcie puzzli - wielkie odkrycie  tego 
roku! Pojawiły się zupełnie niedawno i wciąż ustawiają 
się do nich kolejki. Z przyjemnością patrzymy, w jakim 
skupieniu powstają wymyślne konstrukcje 3D, na który 
chyba nie wpadłby żaden dorosły! Warto przypomnieć, 
że zabawa klockami jest niezwykle rozwijająca. 
Budowanie z klocków ćwiczy zdolności manualne, 
koncentrację, rozwija wyobraźnię i kreatywność.  
Wspólne budowanie uczy dzieci dzielenia się oraz 
współdziałania. Zabawa klockami daje młodym 
konstruktorom mnóstwo radości, co widać na zdjęciach! 



 

 

 

W naszej świetlicy dużą popularnością 
cieszą się gry planszowe, zwłaszcza gry  
w dużym formacie. To doskonała zabawa 
dla tych uczniów, którzy wolą ruch i nie 
lubią zbyt długo siedzieć na krzesłach 
przy stoliku. Można nie tylko wygodnie 
dotrzeć do mety, ale też trochę się 
pogimnastykować! 

Ćwiczenia wyobraźni 
Jesienią i zimą, kiedy za oknem bywa szaro  
i ponuro, staramy się dodać naszej świetlicy 
więcej kolorów. A wszystko za sprawą chusty 
Klanzy, która podczas zajęć ruchowych staje 
się karuzelą, balonem albo statkiem. Nigdy  
nie wiadomo, co wymyślą kreatywne dzieci! 

Zajęcia edukacyjne 
Codziennie w każdej sali świetlicowej 
odbywają się zajęcia edukacyjne zgodne 
z aktualnym tematem tygodnia. Trwają 
około 30-40 minut, zaczynają się w kręgu 
na dywanie. Zagadka: gdzie siedzi pani? 

Świetlicowe kolędowanie 
Przed Świętami wytrwale ćwiczyliśmy 
śpiewanie najpopularniejszych kolęd  
i pastorałek, aby każdy uczeń mógł zabłysnąć 
podczas klasowej lub rodzinnej Wigilii. Jak 
widać, skoczne pastorałki porwały do tańca 
muzykalnych chłopców z klas trzecich! 

Planszówki w małym 
i dużym formacie  

Opracowanie: Beata Bujak 


