
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kalendarz nietypowych świąt” 
 

Podczas zajęć wychowankowie będą 

obchodzić m.in. Dzień Guzika, Dzień Drzewa, 

Dzień Marchewki., Dzień Pizzy, Dzień Pszczoły, 

Dzień Wiatru, Dzień Przyjaciela itp. 

  

 

KOŁA, PROGRAMY I PROJEKTY 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

„Mali Twórcy” 
 

 Wychowankowie świetlicy mogą 

rozwijać swoje uzdolnienia i kreatywność 

podczas zajęć plastycznych, czytelniczych       

oraz małych form teatralnych.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

„Plastyczny Zmysł PLASTUŚ” 
 

 Działalność koła jest skierowana do 

młodszych wychowanków świetlicy, aby mogli 

wyrażać swoje poczucie piękna poprzez sztukę 

plastyczną. 

  

 

„Świetlica czyta dzieciom” 
 

 W ramach koła zainteresowań 

wychowankowie będą systematycznie 

uczestniczyć w spotkaniach z literaturą 

dziecięcą i  młodzieżową. 

 

 

„Doświadczalne Środy” 
 

 Zajęcia są skierowane do wychowanków, 

którzy chcą zrozumieć zjawiska zachodzące      

w otaczającym ich świecie. Spotkania z nauką 

poprzez zabawę. 

 



 

 

 

 

 

 

„Kolory Tęczy” 
 

 W ramach koła wychowankowie poznają 

m.in. następujące techniki plastyczne: 

frottage, mokre na mokrym, malowanie plamą, 

tapowanie, collage. 

 

„Koło Quizowe” 
 

 Wychowankowie świetlicy będą mogli 

wykazać się swoimi umiejętnościami oraz 

wiedza podczas rywalizacji fair play przy 

planszach, tablicy multimedialnej i kartach 

pracy. 

 

„Eko – Artysta” 
 

 Zajęcia będą rozwijać u wychowanków 

wrażliwość, wyobraźnię oraz twórcze myślenie 

podczas spotkań ze  sztuką z zastosowaniem 

naturalnych materiałów i upcycling. 

 

 



 

 

 

 

 

„Kudłate i łaciate – zwierzęta 

znane i lubiane” 
 

 W ramach programu wychowankowie  

zdobędą nowe wiadomości o różnych 

zwierzętach, ich upodobaniach oraz 

środowisku ich występowania. 

  

 

„Kreatywne Prace Plastyczne” 
 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 

jest skierowany do wychowanków, aby 

zaspokoić ich naturalną potrzebę tworzenia 

sztuki i wyzwolić w nich ekspresję twórczą. 

 

„Zabawa Sztuką” 
 

 Celem Ogólnopolskiego Programu 

Edukacyjnego jest wprowadzenie dzieci w 

świat sztuki o charakterze lokalnym, 

ogólnopolskim, europejskim i światowym 

poprzez twórczą aktywność podczas zabawy. 

 



 

 

 

 

 „Z kotem Amadeuszem  

przez świat wartości i emocji” 
 

 Postacią przewodnią projektu 

edukacyjnego jest kot Amadeusz, który 

podejmuje tematy znane dzieciom, np. jak 

radzić sobie z emocjami (m.in. ze strachem, z 

nieśmiałością), jak rozwiązywać problemy 

(jak odnaleźć talent, jak znaleźć przyjaciół). 

 

 

„Świetliczaki na tropie… kolorów 

świata” 
 

 Podczas zajęć wychowankowie nabędą 

umiejętności współistnienia z przyrodą oraz 

otworzą się na piękno otaczającego świata i 

potrzebę ochrony przyrody. 

 

„Zdrowo i sportowo” 
 

 Ogólnopolska akcja ma na celu 

promowanie  aktywności fizycznej wśród dzieci 

najmłodszych poprzez zabawy ruchowe. 

 



 

 

 

 

 

 

„Gramy Zmysłami” 
 

 Ogólnopolski projekt edukacyjny 

pozwala wychowankom na poznawanie 

otaczającego ich świata poprzez wszystkie 

swoje zmysły. 

 

 

„Przyroda z klasą 

Czy wiesz, jak żyje jeż?” 
 

 W ramach projektu edukacyjnego 

wychowankowie poznają prawa panujące w 

naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma 

na nią człowiek. Ponadto, dowiedzą się, jak 

chronić przyrodę. 

 

„Uczymy dzieci programować” 
 

 Ogólnopolska inicjatywa pokazuje, że 

nauka kodowania jest bardzo ważna dla 

wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym 

nie musi być ani trudna, ani nieciekawa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY 

WSZYSTKICH WYCHOWANKÓW 

DO AKTYWNEGO UDZIAŁU 

W NASZYCH ZAJĘCIACH… 

Wychowawcy Świetlicy 

 

„Gramy w zielone” 
 

 Podczas realizacji zajęć w ramach 

projektu ekologicznego nasi najmłodsi 

wychowankowie będą obcować z przyrodą i 

dokonywać obserwacji zjawisk przyrodniczych 

występujących w różnych porach roku. 

 


