
     Wydarzenia w świetlicy SP 363                                                                                                                       

I semestr w roku szkolnym 2018 / 2019 

Lp. Data Wydarzenie 

1. 05.09.2018 
 

Zajęcia integracyjne w salach świetlicowych                                                                    - 
przedstawienie nauczycieli 
 –wychowawców świetlicy szkolnej 
-przydział klas do Świetlicy Tęczowej ( klasy pierwsze)                                                                              
i do Świetlicy Słonecznej ( klasy drugie) 
 

2. 06.09.2018 Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania w świetlicy ( sale, plac zabaw, stołówka, sala 
gimnastyczna, toalety…) 

3. 11.09.2018 Przedstawienie pt. „ Skarby lasu” połączone z sesją zdjęciową. 
 

 12.09.2018 „Astronauta i astronom” – pokaz  multimedialny z komentarzem. 

4. 13.09.2018 Inauguracja popołudniowego klubu świetlicowego                                                                                       
„ W czwartek świetlica na sportowo, bo to fajnie jest i zdrowo”. 
 

5. 16.09.2018 W bemowskim parku odbył się wielki rodzinny piknik „ Back to school” z czynnym 
udziałem nauczycieli-wychowawców nasze świetlicy. 
 

6. 18.09.2018 Inauguracja popołudniowego klubu świetlicowego                                                                                          
„ We wtorek bawimy się klockami ze starszymi kolegami kolegami”. 
 

8. 22.09.2019 Inauguracja popołudniowego klubu świetlicowego „Świetlicowa Akademia Filmowa” 
 

9. 26.09.2018 „Spotkania z filmem”- zapoznanie z historią kinematografii polskiej i światowej.  

10. 27.09.2018 „Świetlica na sportowo” – rozgrywki międzyklasowe w zbijaka. 

11. 08.10.2018 Wyjazd integracyjny klas pierwszych do Gongoliny z udziałem również Pani 
Wychowawczyni świetlicy. 
 

12. 10-
11.09.2018 

„Tajemnice wszechświata cz.1” – pokaz multimedialny z komentarzem, 1A, 1B, 1C, 1 D 

13. 17-
18.09.2018 

„Tajemnice wszechświata cz.2” – pokaz multimedialny z komentarzem, 1A, 1B, 1C, 1 D 
 

14. 16.10.2018 Turniej gry Super Farmer. 

15. 14.10.2018 Prezentacja nowych instrumentów perkusyjnych na potrzeby  cyklicznych zajęć 
muzycznych w ramach poniedziałkowych zajęć . 
 

16. 18.10.2018 „Świetlica na sportowo” – rozgrywki międzyklasowe w piłkarzyki.  

17. 24.10.2018 „Spotkania z filmem”- zapoznanie z gatunkami filmowymi. 
 

19. 12.11.2018 ”Szał rytmów” – przedstawienie muzyczne z wykorzystaniem bębnów. 
 

20. 25-26.11.2018 Dzień Pluszowego Misia – świetlicowy pokaz szycia breloczków do kluczy. 

21. 30.10.2018 „Kolorowa biżuteria. Bransoletki” – warsztaty manualno – artystyczne 

22. 05 i 26.11.2018 „Kolorowa biżuteria. Bransoletki i naszyjniki” – warsztaty manualno - artystyczne 

23. 07.11.2018 Zajęcia profilaktyczne przeprowadzone w ramach działania fundacji Iwony Kalaman pt. 



„Na psa urok”- spotkanie z opiekunem psa niepełnosprawnego.  

24. 12.11.2018 ”Szał rytmów” – przedstawienie muzyczne z wykorzystaniem bębnów. 

25. 15.11.2018 Świetlica na sportowo” – rozgrywki międzyklasowe. 

26. 21.11.2018 „Światowy Dzień Życzliwości i pozdrowień” – świetlicowy pokaz pantomimiczny oraz 
konkurs kartek artystycznych. 
 

28. 28.11.2018 „Pojazdy i maszyny kosmiczne cz.2” - pokaz multimedialny z komentarzem 1A, 1B, 1C, 
1D  
 

29. 29.11.2018 „Bal czarnych kotów”- dyskoteka dla uczniów uczęszczających do świetlicy. 
 

31. 04.12.2018 Ptaki zimujące w Polsce -  prezentacja multimedialna. 

32. 03.12.2018 Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych – przedstawienie i pokaz filmowy. 

33. 06.12.2018 Mikołajki na sportowo. 

34. 11.12.2018 „Spotkania z filmem”- zapoznanie z rodzajami kadrów i planów filmowych. 
 

35. 17.12.2018 Prezentacja na temat zwyczajów świątecznych i zabaw, połączona z wykonaniem 
bombek z origami. 

36. 19.12.2018 „Kolorowa biżuteria. Kolczyki” – warsztaty manualno – artystyczne. 

37. 21.12.2019 Szkolny Koncert Bożonarodzeniowy. 
„Gore gwiazda Jezusowi” – występ muzyczny  grupy „świetlicowych bębniarzy” . 

38. 09.01.2019 „Od małego do wielkiego” – warsztaty astronomiczno – techniczne poprowadzone 
przez p. Sławomira,  członka  Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, tatę 
uczennicy z kl. 1d. 

39. 16 01 2019 „Biżuteryjne szaleństwo” -  warsztaty artystyczno-manualne z udziałem                        p. 
Katarzyny - artystki manufaktury biżuteryjnej, mamy ucznia  z kl. 1c  
Prezentacja biżuterii  wykonanej przez artystkę. 

40. 16.01.2019 Przedstawienie teatralne pt.  „Skarb to nie tylko złoto” w wykonaniu Teatru Blaszany 
Bębenek. 
 

41. 14.01.2019 Prezentacja na temat zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie - połączony               
z wykonaniem masek karnawałowych. 
 

42. 21 01 2019 Karnawał w świetlicy- dyskoteka jako przygotowanie do szkolnego balu 
karnawałowego. 
 

43. 25.01.2018 Apel –podsumowanie pracy w I semestrze, przedstawienie wyróżnionych uczestników 
zajęć  w świetlicy szkolnej, wręczenie dyplomów  „Super Świetlik”  i nagród. 
 

 


