
Z życia naszej  świetlicy

Świetlica w Szkole Podstawowej w Malcu prowadzona jest zgodnie z rocznym planem pracy.

Moim  zadaniem  jako  nauczyciela  jest  zapewnienie  dzieciom  bezpiecznych  warunków,
pomocy w nauce i  w odrabianiu zadań domowych, stworzenie  miłej atmosfery do zabawy,
relaksu, odpoczynku. 

 Na  zajęciach  dzieci  mają   możliwość  rozwijania  swoich  zainteresowań,  wyrównywania
braków w nauce. 

Uczniowie  w  czasie  pierwszych  zajęć  świetlicowych  stworzyli  i  zapisali   kontrakt
świetlicowy, który określa jak należy zachowywać się w czasie zabaw z rówieśnikami, który
przypomina nam o dobrych zasadach zachowania, o słowach proszę, dziękuję, przepraszam,
o wspólnym  szacunku  do  siebie.  Istnieją  pewne  zasady  i  przepisy.  Dzieci  uczą  się  być
tolerancyjni                           i rozwijają w sobie ducha dzielenia się i troski o siebie
nawzajem.

Uczniowie również  uczestniczyli w pogadankach tj:

 „Jesteśmy dla siebie mili".

„Moje wakacyjne wspomnienia".

„Szanujemy się wzajemnie”. Każdy z nas jest ważny, pomagamy sobie w każdej sytuacji.

 " Być zdrowym" wypowiedzi dzieci,

 " Moje zwierzątko " mój przyjaciel

„ 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości”

„Dary  jesieni  z  sadu  i  ogrodu,  czyli  smacznie,  zdrowo,  kolorowo.”  Rozpoznawanie
i nazywanie jesiennych darów jesieni.

Dzieci brały udział w projekcie „ Bezpieczne dziecko” zorganizowanym przez Krajowe Biuro
Popularyzacji Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia.

 „BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE -CZYLI JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ”

 Celami projektu było poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo  własne i innych.
Wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Przestrzeganie zakazu zabaw w
pobliżu  tras  komunikacyjnych,  zbiorników  wodnych,  itp.  Zdawanie  sobie  sprawy  z
niebezpieczeństw  wynikających  z  zabaw  zapałkami  oraz  manipulowania  sprzętem
gospodarstwa  domowego-  kuchenka  gazowa,  żelazko,  mikser,  itp.  Przestrzeganie  zakazu
prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych -podstawianie nogi, spychanie
z  urządzeń,  sypanie  piaskiem,  gryzienie,  itp.  Rozumienie  zakazu  spożywania  nieznanych
owoców,  roślin,  grzybów  czy  pokarmów  (np.  słodyczy)  nieznanego  pochodzenia  (np.
znalezionych).  Rozumienie  zakazu  zbliżania  się  do  nieznanych  zwierząt.  Wyrabianie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu-zgubienie
się w tłumie, pożar mieszkania, itp. Stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec  osób
nieznajomych.  Wzbudzanie  zaufania  do  policjanta,  strażaka,  lekarza  jako osób mogących
udzielić  pomocy w sytuacjach  trudnych.   Poznanie  numerów telefonów alarmowych  oraz
zasad ich używania -tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Dzieci wykonywały
prace plastyczne przedstawiające różne zagrożenia płynące z otoczenia, w którym żyją.

W czasie  wolnym  na  świetlicy  dzieci  słuchają  muzyki  relaksacyjnej,  grają  w  gry
interaktywne tj.” Eduboty”,  gry planszowe, warcaby, szachy. Uczą się języka angielskiego,



utrwalamy słownictwo poznane na zajęciach oraz poznajemy nowe, poprzez wspólne zabawy
jak „ Simon says”,  śpiewamy angielskie  piosenki,  oglądamy angielskie bajki i  poznajemy
kulturę krajów zachodnich. Uczniowie uczą się samodzielnie odrabia

 zadania  domowe,  czytać  ze  zrozumieniem,  liczyć,  tabliczkę  mnożenia,  ćwiczą
zagadnienia  z  edukacji  polonistycznej,  matematycznej,  przyrodniczej,  plastycznej,
muzycznej,  technicznej  i  informatycznej.  Jeżeli  warunki  atmosferyczne  na  to  pozwalają
wychodzimy  na  spacer  rekreacyjny,  na  plac  zabaw,  do   parku  lub  idziemy  na  pieszą
wycieczkę przyrodniczą.

       Dzieci wiedzą, ile ciekawych historii  możemy dowiedzieć się z książek. Książki bawią,
uczą  nas,  wpływają  pozytywnie  na naszą   wyobraźnię.  Czytając   stajemy się   mądrzejsi.
Dlatego dzieci na świetlicy wiedzą, że warto czytać, by poznać ciekawy świat książek. Na
zajęciach stosujemy zasadę  „CZYTAM 15” MINUT DZIENNIE – CODZIENNIE!”

Grupa świetlicowa również bierze udział w RZĄDOWYM PROGRAMIE LABORATORIA
PRZYSZŁOŚCI.  Jest   to  nowa  edukacyjna   inicjatywa,  której  celem  jest  rozwijanie
kompetencji  kreatywnych  i  technicznych  wśród  uczniów. Laboratoria  Przyszłości to
nowoczesny sprzęt, długopisy 3D, klocki lego, roboty który uatrakcyjnia zajęcia i pozwala
uczniom rozwijać swoje zainteresowania. W rękach dziecka zastosowania trójwymiarowego
długopisu 3D czyli trójwymiarowej drukarki nie ma granic.

Pióro 3D to pióro, które wyciska podgrzany lub ciepły plastik z końcówki pióra. Dziecko nie
potrzebuje żadnego oprogramowania. Nie ma plików do przeniesienia ani trudnej technologii
do opanowania. Cokolwiek  dziecko sobie wyobrazi, może narysować. 

Klocki  Lego  zapewniają  dzieciom   opanowanie  wielu   umiejętności,  takich  jak
rozwiązywanie  problemów,  umiejętności  przestrzenne  i  rozumienie   złożonych  zadań.
Zabawa  klockami  Lego  to  możliwość  planowania  z  wyprzedzeniem  i  wprowadzania
niezbędnych zmian, aby elementy pasowały do siebie zgodnie z przeznaczeniem. Uczniowie
je uwielbiają.

Pobyt na świetlicy w naszej szkole  wzbogaca doświadczenie dzieci  i inspiruje do twórczego
myślenia.  Rozwija  zrozumienie  i  tolerancję.  Wspólne  spędzanie  czasu  z  rówieśnikami
zapewnia im relaksującą przestrzeń w ciągu pracowitego dnia, w której można rozmawiać,
bawić się i odpoczywać.

.


