
Jesienią w świetlicy szkolnej 

 

Pierwsze tygodnie spędzone w szkole upłynęły nam na dzieleniu się wakacyjnymi 

wspomnieniami, wzajemnym poznawaniu się, integracji grupy świetlicowej oraz realizacji 

zadań i przedsięwzięć wynikających z planu pracy świetlicy oraz kalendarza roku szkolnego. 

 

W gronie Świetliczaków uroczyście powitaliśmy uczniów klas pierwszych. Omówiliśmy 

regulamin i zasady zachowania obowiązujące w świetlicy szkolnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid-19. Utworzyliśmy „Kodeks 

Świetliczaków”. Zrealizowaliśmy cykl zajęć pt. „Jestem bezpieczny w drodze do i ze szkoły”. 

Przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, obejrzeliśmy filmy 

edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poznaliśmy znaki drogowe                  

i zaprojektowaliśmy odblaski.  

 

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Poznaliśmy historię Vashti - 

dziewczynki, która poruszyła nasze serca. Tego dnia rozmawialiśmy o swoich mocnych 

stronach, pokonywaniu własnych słabości i odkrywaniu talentów. Podjęliśmy wiele działań,              

w których królowała kropka. Było kreatywnie, kolorowo i radośnie! 

   

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu rozmawialiśmy na temat  

ekologicznych form mobilności, zaprojektowaliśmy ekologiczny pojazd przyszłości                   

oraz układaliśmy hasła promujące środki transportu zbiorowego, rower i ruch pieszy.  

 

Wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, którego celem było promowanie 

głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia 

przynależności do społeczności czytelniczej. 

 

30 września świętowaliśmy Dzień Chłopca. Tego dnia w naszej świetlicy nie zabrakło życzeń 

i upominków dla chłopców, ale przede wszystkim dobrej zabawy! Chłopcy wzięli udział                 

w wielu konkursach i grach zręcznościowych, w których wyłoniliśmy, m.in.: „Omnibusa”, 

„Dżentelmena”, „Znawcę samochodów”, „Mistrza igły”. 

 



W ramach Światowego Dnia Zwierząt czytaliśmy ciekawostki o zwierzętach, oglądaliśmy 

albumy i filmy przyrodnicze, rozmawialiśmy o naszych domowych pupilach. Układaliśmy 

puzzle online z naszymi ulubieńcami oraz uczestniczyliśmy w interaktywnym quizie wiedzy 

pt. „Zwierzęta świata”. 

 

Z radością dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu pod hasłem: „Cała Polska Gra                      

w Planszówki”, organizując w naszej świetlicy obchodzony po raz pierwszy w Polsce Dzień 

Gier Planszowych, którego celem było zachęcenie nowych osób do odkrywania ciekawych 

sposobów na wspólną zabawę i spędzenie czasu z najbliższymi. To nietypowe święto 

uczciliśmy oczywiście graniem... Były gry strategiczne, edukacyjne i towarzyskie. Każdej                  

z nich towarzyszyły wielkie emocje uczestników. 

 

14 października odchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Poznaliśmy genezę tego święta,  

przeprowadziliśmy wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, wykonaliśmy 

portrety i laurki z życzeniami. 

 

Włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Origami. Japońska sztuka składania papieru 

okazała się dla nas nie tylko świetną rozrywką, ale także formą kreatywnej nauki. 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek czytaliśmy, ilustrowaliśmy i oglądaliśmy 

nasze ulubione bajki. Uczestniczyliśmy w quizach, konkursach i zabawach, wykazując                   

się doskonałą znajomością tytułów bajek, ich treści i bohaterów. 

  

Zrealizowaliśmy również cykl zajęć pt. „Dbamy o nasze zdrowie”. Rozwiązywaliśmy rebusy       

i krzyżówki o tematyce zdrowotnej. Oglądaliśmy prezentacje i filmy edukacyjne dotyczące 

zasad zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw i owoców, higieny rąk oraz jamy 

ustnej. Rozmawialiśmy na temat aktywnych form spędzania czasu wolnego. Wykonaliśmy 

plakaty pt. „Ruch to zdrowie”.  

 

Korzystając z pięknej, słonecznej pogody często przebywaliśmy na świeżym powietrzu. 

Spacerowaliśmy w pobliżu szkoły, uczestniczyliśmy w grach i zabawach ruchowych                  

oraz zawodach sportowych na kompleksie lekkoatletycznym. 

 



Jesienne piosenki i nastroje w muzyce, zaobserwowane podczas spacerów zmiany zachodzące 

w przyrodzie oraz zebrane dary jesieni: kasztany, żołędzie, jarzębina, różnokolorowe liście, 

stały się inspiracją do wykonania wielu oryginalnych prac plastycznych, które udekorowały       

i ubarwiły naszą salę. Stosując różnorodne techniki plastyczne, wykonaliśmy, m.in.: portrety 

Pani Jesieni, jesienne drzewa, sowy, wiewiórki, jeże, „kasztanowe zoo”, „wesołe” parasole na 

pochmurne dni.  

 

Jesień w świetlicy upłynęła nam w ciepłej i życzliwej atmosferze. 

                                                                                                                            

                                                                                                                       Justyna Wolska 
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