
Niecodziennik świetliczaka  

Wiosennik      

Budzimy się do aktywności świetlicowych -gry i zabawy 
na logiczne myślenie, sport w plenerze, czytelnictwo 
i odrabianie lekcji w świeżo wietrzonych salach! 

 

WIOSENNA  KRZYŻÓWKA 
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             1. Budzi się z zimowego snu. 

2. Kwiat z Holandii. 

3. Wraca z ciepłych krajów po zimie. 

4. Wielkanocne kolorowe jajko. 

5. Ptak śpiewający z niewielkim czubkiem na głowie. 

             6. Kotki na wierzbie. 

 

Halina Rafalska -Mrówka 
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Jesteśmy gotowi do grania w plenerowe szachy 

W naszej świetlicy prowadzona jest edukacja przez szachy w szkole w ramach programu 
Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych oraz Polskiego Związku 
Szachowego Wars i Sawa grają w szachy. Wars i Sawa to znaczy z Warszawy. Z Warszawy – to 
MY. Klasy trzecie są już od 2019 roku objęte programem. Potrafią grać w szachy i stosować 
przemyślane strategie. W świetlicy mamy 25 kompletów szachowych, 2 tablice 
demonstracyjne i zestaw plenerowy. Wiosna? Wychodzimy z szachami na boisko. Przecież to 
sport! Zestaw plenerowy to szachownica z ortalionu, którą można przytwierdzić jak dno 
namiotu do trawy, a figury mają ok.50 cm wysokości, więcej osób może się przyglądać 
rozgrywce i najważniejsze – dystans sanitarny i świeże powietrze! 

Poniżej zdjęcia naszego zestawu, na razie z holu szkolnego!  

 

    

 

 

 

Małgorzata Bielecka 



Sport to zdrowie 😊 

Wszyscy wiemy jak ważna jest forma i aktywność fizyczna. W ramach zajęć świetlicowych regularnie 
prowadzone są aktywności sportowe. W każdą środę grupa uczniów wraz z opiekunem korzysta z sali 
judo. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki.  Prowadzącymi są chętni uczniowie, którzy proponują 
wykonanie ich ulubionych ćwiczeń. Każdy ochotnik, ma okazję pokazać ćwiczenie, które następnie 
powtarza cała grupa. Po rozgrzewce i przygotowaniu się do wysiłku fizycznego, przychodzi moment 
wyboru zajęć ruchowych.  To czas na dyskusję i wspólną decyzje o formie aktywności fizycznej,           
w której każdy będzie czuć się dobrze. 

 Dzieci, które mają obawy przed niektórymi elementami gier i sportów mogą w tym czasie bez presji 
osiągania wyników doskonalić swoje umiejętności w przyjaznej atmosferze.  Jako nauczyciele 
świetlicy, wychodzimy z założenia, że zajęcia te są formą relaksu po całym dniu pracy dzieci, mają 
sprawiać im przyjemność, dlatego wszystkie zajęcia, które prowadzimy mają uczyć współpracy oraz 
wyrozumiałości dla osób, które zgłaszają problem lub obawę. Zajęcia uczą dzieci tolerancji i pomocy 
koleżeńskiej. Najczęściej wybieranymi zabawami są: “zbijak”, “murarz”, zabawy z liną, piłka nożna czy 
też ziemia/ogień/lawa/powietrze. Ostatnia zabawa jest wynikiem kreatywności uczniów i odpowiada 
na ich potrzeby. 

 

Świetlicowe zajęcia sportowe mają na celu wspomagać rozwój formy i aktywności fizycznej dzieci 
oraz uczą współpracy i tolerancji. Jeśli warunki atmosferyczne są sprzyjające, grupa dzieci wraz z 
opiekunem korzysta z aktowości sportowych na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym.  

 

 

Zachęcamy wszystkich Uczniów do aktywnej formy wypoczynku, zarówno w trakcie zajęć 
świetlicowych jak i w czasie wolnym. 

Justyna Komoda 

 



Świetlicowe prace pod hasłem ZIELONO MI 

     

    

Powyższe zespołowe  prace nawiązują do ogólnego wystroju świetlicy – tematyka Las brzozowy,         
a na zdjęciach  poniżej ławice wiosennych jaskółek wykonane na zajęciach z papieroplastyki  

ozdabiają główny hol szkoły. 

     

Sądzę, że w takim otoczeniu uczniowie mają nastrój i spokój do odrabiania lekcji, czytelnictwa, gier     
i zabaw konstrukcyjnych i planszowych. Zachęcam także do udziału w konkursach plastycznych. 

 

Magdalena Kulczycka 



Wiosną odchudzamy   tornistry 

W naszej szkole co roku odbywa się niezapowiedziane ważenie tornistrów w klasach 1-3. 
Celem akcji jest uświadomienie uczniów i rodziców o tym, jak ważny dla zdrowia jest wybór 
odpowiedniego tornistra, sposób jego pakowania i noszenia. Wyniki przeglądu wagi tornistrów 
są okazją do porównania się klas i zdobycia zaszczytnego dyplomu za najniższą średnią wagę 
tornistra w klasie. Dodatkową wartością jest zdobycie punktów w konkursie Super Klasa. 

Apelujemy do rodziców i opiekunów dzieci edukacji wczesnoszkolnej by regularnie 
kontrolowali zawartość plecaków, do nauczycieli by wymagali noszenia tylko niezbędnych 
podręczników, zeszytów i ćwiczeń oraz do Was uczniowie abyście odpowiednio pakowali 
tornistry. Z przeprowadzonych ogólnopolskich badań wynika, że średnio co drugi uczeń w 
wieku wczesnoszkolnym nosi tornister przekraczający 10% masy ciała, a średnio w plecakach 
znajduje się ponad kilogram zbędnych przedmiotów. Zabieracie do szkoły dużo dodatkowych 
przedmiotów a to bardzo obciąża kręgosłup. U rekordzisty aż 77% zawartości tornistra 
stanowiły przedmioty zbędne. Zostawcie niektóre książki w szkole, a zabawki i gadżety w 
domu! 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowe rady dla rodziców o zakupach 

 i pakowaniu plecaków 

                                                 
Podczas zakupu tornistra zwróć uwagę na rodzaj materiału, z którego został wykonany,      
a także czy posiada on specjalnie wyprofilowany tył. Szelki plecaka powinny być szerokie, 
regulowane oraz umożliwiać Twojemu dziecku swobodne wkładanie i zdejmowanie 
ciężaru. Pamiętaj, by waga pustego tornistra nie przekraczała 1 kg. 

Zrezygnuj z plecaka na kółkach. Mimo że jego zakup może wydawać się dobrym pomysłem, 
dziecku trudno będzie nosić tornister na schodach i podczas złej pogody. Poza tym 
ciągnięcie plecaka jedną ręką zwiększy ryzyko powstania wad postawy. Nie kupuj także 
tornistra               z metalowym stelażem. Twoje dziecko, oprócz książek, będzie musiało 
dźwigać dodatkowy ciężar! 

Na bieżąco kontroluj, czy ciężar tornistra Twojego dziecka nie przekracza 10% jego masy 
ciała. 

W celu zmniejszenia wagi przedmiotów znajdujących się w plecaku kupuj zeszyty w 
miękkiej okładce o grubości nie większej niż 32 kartki. Kanapki zapakuj w specjalne 
woreczki śniadaniowe bądź lekkie pudełko, a picie - w plastikową butelkę albo specjalny 
bidon (zaleca się unikanie ciężkich, metalowych bidonów). 

Codziennie wieczorem sprawdź zawartość plecaka swojego dziecka. Wyciągnij niezjedzone 
kanapki i słodycze, butelki z napojami, kartoniki mleka oraz zbędne podręczniki i zeszyty. 

Dopilnuj, by dziecko miało w tornistrze tylko te podręczniki i zeszyty, które będą mu 
potrzebne danego dnia. 

Pomóż dziecku prawidłowo zapakować plecak. 

Zwróć dziecku uwagę, by nosiło plecak na obu ramionach. 

Dopilnuj, by rzeczy dodatkowe – akcesoria plastyczne, czyste zeszyty, przybory kreślarskie, 
dodatkowe piórniki, strój na lekcję w-f, zabawki i inne – dziecko zostawiło w szkolnej 
szafce lub miejscu do tego wyznaczonym. 

Codziennie dbaj o utrzymanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Pamiętaj, że nawyki 
wypracowane w najmłodszych latach procentują przez całe życie. 

Aleksandra Stawarz 


