
Listopad w świetlicy 
 

„OD ZABAWY DO SPORTU” 

Dnia 8 listopada 2017 roku dzieci ze świetlicy klas II, III i IV  

dumnie reprezentowały naszą szkołę podczas  

dzielnicowego finału imprezy o charakterze  

sportowo-rekreacyjnym „Od zabawy do sportu”.  

Głównym założeniem imprezy jest rywalizacja 

wg zasad fair play. Nasza drużyna zajęła 7 miejsce.  

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplom. 

 

 

 

 

 

„DZIEŃ POLSKI” 

„Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały…”  

Dzieci ze świetlicy szkolnej uczciły Narodowe Święto Niepodległości  

obchodzone corocznie 11 listopada wykonując tematyczne prace 

plastyczne, jak również lepiąc pierogi. W trakcie zajęć zorganizowanych 

w ramach akcji „Podróże małe i duże” tym razem dzieci poznały symbole  

kraju ojczystego: nasz hymn, godło i flagę. Wskazywały Polskę na mapie  

oraz poznały tradycję poszczególnych regionów. Skosztowały także 

tradycyjnego oscypka i sękacza. 

 

 

  



„DZIEŃ JABŁKA” 

„Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż…” 

W naszej świetlicy zapachniało jabłkami, a wszystko to za  

sprawą „Dnia jabłka” obchodzonego u nas w połowie listopada.    

Z tej okazji świetliczaki zapoznały się z różnymi odmianami jabłek  

oraz wysłuchały wielu ciekawostek na temat ich właściwości 

zdrowotnych. Dzieci miały możliwość spróbowania jabłek pod  

każdą postacią. Były wiec jabłuszka rumiane i zielone, sok jabłkowy, 

jabłka suszone, a także ciasto z jabłkami które dzieci upiekły pod  

okiem pań. Wiele radości sprawiło również wydrążanie jabłek  

i wypełnianie ich ulubionymi smakołykami oraz konkurs polegający na 

zjedzeniu jabłka zawieszonego na sznurku. Mniam mniam!   

  



PRZEDSTAWIENIE PT. „DRZEWO MŁODOŚCI”  

W ramach wcześniej wspomnianych obchodów „Dnia jabłka”  

dzieci ze świetlicy oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych,  

drugich oraz trzecich obejrzały krótki występ artystyczny 

pt. „Drzewo młodości”, który to przygotowali uczniowie  

uczęszczający na koło teatralno-wokalne. Występ miał  

miejsce 15 listopada 2017 roku, a jego celem było  

przedstawienie walorów i korzyści płynących ze spożywania jabłek.  

 

 

 

 

 

 

   

  „DZIEŃ JEŻA” 

„A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach. 

 Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie.” 

Dnia 16 listopada 2017 dzieci ze świetlicy Oddziałów Przedszkolnych 

oraz klas 1E  i  1H obchodziły „Dzień Jeża”. Zwierzęta te są jednymi 

z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, lecz niestety zagrożone 

wyginięciem. Podczas „Dnia jeża” świetliczaki miały możliwość 

poznać zwyczaje i potrzeby jeży oraz uzyskały odpowiedzi na 

nurtujące pytania: Do czego służą jeżom kolce i czy faktycznie 

lubią jeść jabłka? Wykonały również tematyczne prace plastyczne. 

 

 

 

 

 

  



ŚWIETLICOWY FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

„Przybyli ułani pod okienko…”  

A nasze świetliczaki dnia 21 listopada 2017 roku przybyły 

do organizatora festiwalu – Szkoły Podstawowej Nr 314,  

by dumnie zaprezentować trzy utwory o tematyce patriotycznej: 

„Dziewczyna z granatem”, „Uwięziony ptak” oraz „Niepodległa niepokorna”.  

W imprezie brały udział świetlice z terenu Białołęki. Wszyscy uczestnicy otrzymali  

pamiątkowe dyplomy oraz książki. Przywieźliśmy także trzy gry planszowe do naszej  

 

 

 

 

 

 

 

„MALI KUCHARZE” 

W ramach cyklicznych zajęć kulinarnych, dzieci ze świetlicy  

klas IV-VII uczestniczyły w wykonywaniu własnych przetworów  

m.in. z czerwonej kapusty w sosie curry, cukinii oraz papryki.  

Zajęcia odbyły się we współpracy z Gastro Team.  

 

  

świetlicy. 



„DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA” 

„Na dobranoc – dobry wieczór Miś pluszowy śpiewa wam…” 

W naszej świetlicy 25 listopada 2017 roku obchodziliśmy 

Dzień Pluszowego Misia. Jest to najpopularniejsza zabawka  

na świecie, najwierniejszy powiernik tajemnic oraz symbol  

beztroskiego dzieciństwa. Zabawka, którą posiada każde dziecko  

oraz bohater wielu powieści. Z okazji tak miłego święta świetliczaki  

poznały historię powstania pluszowego misia, odpowiadały 

na zagadki dotyczące różnych misiów z bajek oraz wykonały tematyczne  

prace plastyczne. To był wyjątkowo puchaty dzień! 

  



WIZYTA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

29 listopada 2017 roku świetlica klas trzecich gościła 

u siebie pana Sebastiana Łabowicza i pana Macieja Zakaszewskiego –  

ratowników medycznych z Grupy DSF Serwis Profesjonalny.  

Panowie przekazali świetliczakom wiedzę na temat udzielania  

pierwszej pomocy nie tylko teoretycznie, lecz przede wszystkim 

w praktyce. Dzieci miały więc możliwość przeprowadzić sztuczne 

oddychanie na fantomie, ćwiczyły ułożenie w pozycji bezpiecznej,  

uczyły się opatrywać rany oraz zapoznały się z zawartością torby medycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRZEJKI 

„Dziś cień wosku Ci ukaże, co Ci życie niesie w darze…” 

W ostatnim tygodniu listopada świetlica wzięła udział  

w obchodach dnia św. Andrzeja. Dzień ten związany jest  

przede wszystkim z wróżbami i magią, a tradycja ta  

głęboko zakorzeniona jest w polskiej kulturze. Dzieci ze  

świetlicy wzięły więc udział popularnych wróżbach:  

układanie butów, serduszko z imionami, kubeczki, butelka,  

a także mniej znanych jak: kolory czy wróżba ze szpilek.  

Dużymi emocjami cieszyła się także wróżba z ciasteczka, 

 które to dzieci upiekły wraz w wychowawcami świetlicy klas III-VII. 

  



„PACZKA DLA PSIACZKA” 

Świetlica szkolna pamięta również o potrzebujących czworonogach. Specjalnie dla nich 

przeprowadzona została zbiórka suchej i mokrej karmy, ryżu, makaronu, poduszek, kocyków, 

legowisk, smyczy, zabawek i gryzaków dla szczeniąt, grzebieni i szczotek, a także środków do 

pielęgnacji. Zbiórka trwała w dniach 25 października – 30 listopada 2017 roku. Wszystkie 

zgromadzone dary zostały przekazane do Fundacji Azylu pod Psim Aniołem – organizacji non 

profit z Warszawy. Darczyńcom serdecznie dziękujemy! 

               

 


