
Luty w świetlicy 

 

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 

Dnia 07.02.2018r. 

świetliczaki  wzięły udział w 

III świetlicowym turnieju 

halowej piłki nożnej. Naszą 

szkołę reprezentowali 

uczniowie III klas w składzie: 

Jan Pitus, Franciszek Metera, 

Dominik Biedrzycki, Wiktor 

Wójcikowski, Łukasz Zawadzki, Marcel Michalski, 

Mikołaj Powałka, Mikołaj Kurowski,  Mateusz Florysiak, Antoni 

Ujma. Tym razem nasi reprezentanci zajęli 4 miejsce, bowiem 

musieli zmierzyć się z silną konkurencją z dzielnicy Białołęka.  

 

 

 

 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY 

W naszych świetlicach 08.02.2018r. odbyły się coroczne bale 

karnawałowe. Bajeczny wystrój i przepiękne, kolorowe stroje 

przygotowane przez dzieci wprawiły nas w iście karnawałowy 

nastrój. Przy dźwiękach skocznej i rytmicznej muzyki 

bawiliśmy się znakomicie. Nie zabrakło oczywiście 

licznych konkursów takich jak: taniec w 

parach na gazecie czy taniec z 

balonem oraz słodkiego poczęstunku. 



WALENTYNKI 

Jak wiadomo 14 luty uznawany jest na całym 

świecie jako dzień zakochanych. W naszych 

świetlicach także przybliżaliśmy ideę tego dnia, 

jego tradycję i historię. Wykonaliśmy liczne 

prace plastyczne, a na zakończenie obchodów 

zorganizowaliśmy zabawę taneczną. 

 

 

 

 

 

KONKURS RECYTATORSKI – POEZJA TO MY 

15.02.2018r. po raz III wzięliśmy udział w 

konkursie recytatorskim organizowanym przez 

Szkołę Podstawową Nr 112 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marii Kownackiej. Tym razem 

impreza odbyła się pod hasłem „ POEZJA – TO MY” 

– wiersze Jana Brzechwy. Jak co roku rywalizacja 

odbywała się w trzech kategoriach wiekowych:  

klasy I, klasy II i klasy III. Odpowiednio w  

poszczególnych kategoriach reprezentowały 

nas: - Antonina Stach z wierszem „Kokoszka – 

smakoszka”, Amelia Iwanowska z wierszem pt. 

„Jajko” oraz Emilia Nowak prezentując wiersz 

pt. „Sum”. Każdego roku mamy sporą 

konkurencję, jednak interpretacja utworów 

poetyckich przez nasze dziewczęta zachwyciła 

jury do tego stopnia iż zdobyły wysokie miejsca w 

swoich kategoriach, a więc 

Emilka I miejsce w kategorii 

klas III, zaś Amelka zajęła II 

miejsce w kategorii klas II. 

 

 

 

 



PORTRET PANI ZIMY 

W dniach 29.01 – 12.02.2018r. został 

przeprowadzony świetlicowy konkurs plastyczny, 

którego celem było rozwijanie kreatywności, 

wyobraźni i zdolności manualnych 

dzieci. Tematem 

przewodnim konkursu 

było zobrazowanie Pani 

Zimy. Dzieci stworzyły 

wiele pięknych prac i 

jak to zwykle bywa, 

komisja konkursu miała 

ciężki orzech do 

zgryzienia z uwagi na 

ilość zgłoszonych prac i estetykę ich wykonania. 

Dlatego też jury postanowiło przyznać dwa I 

miejsca: Idze Leszczyńskiej oraz Laurze Jastrzębskiej, II miejsce 

zajął Piotr Iwanowski, III miejsce przypadło w udziale również 

dwóm osobom, zajęły je: Emilia Sokulska i Marcelina Słota. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16.02.2018r. 

 

DZIEŃ KOTA 

W naszej świetlicy 23 LUTEGO 2018r. obchodziliśmy Dzień Kota. 

Jest to coroczne święto obchodzone nie tylko w Polsce, ale 

również we Włoszech, Rosji, Wielkiej Brytanii, a także i w 

Stanach Zjednoczonych. Podczas naszych zajęć uczniowie poszerzali 

wiedzę na temat ras kotów, ich pielęgnacji i znaczenia dla 

człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wykonaliśmy także liczne prace plastyczne 

przedstawiające najróżniejsze koty. Celem 

zajęć  było propagowanie zasad opieki nad 

kotami, zwrócenie uwagi na rolę kota w życiu 

człowieka oraz pomoc kotom, które znajdują 

się w schronisku. 

 

 

 

DZIEŃ FRANCUSKI 

Tym razem w ramach 

naszych podróży 

dookoła świata 

zawitaliśmy do 

Francji. 28.02.2018r. 

obchodziliśmy DZIEŃ 

FRANCUSKI zapoznając 

się z barwami 

narodowymi tego kraju, 

kulturą i sztuką, dowiadując się wielu 

ciekawostek. Z racji iż Paryż jest nie tylko stolicą Francji, 

lecz również kolebką światowej mody, pokusiliśmy się o mały jej 

pokaz. Śmiechu i zabawy przy tym było co niemiara. 

 

 

  

 

 

 



DZIEŃ SERA 

Pod koniec lutego w naszych świetlicach 

odbył się Dzień Sera. Dzieci zapoznały 

się z różnymi jego gatunkami oraz 

dowiedziały się z jakich regionów świata 

pochodzą. Nieodłącznym elementem zajęć 

była oczywiście degustacja. Dzieciom 

najbardziej smakowała Mozzarella.  

 


