PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Termin
realizacji

01 - 04. 09

07 - 11. 09

14 - 18. 09

Hasła
tygodnia

Pogadanka,
rozmowa

Witaj
szkoło!

Powitanie wszystkich
uczestników świetlicy.
Omówienie dziennego
rozkładu zajęć
świetlicowych

Bezpiecz
ny
Świetlik

Bezpieczna szkoła –
zasady bezpieczeństwa
na boisku, placu
zabaw, korytarzu
szkolnym, toalecie,
szatni

Żyj
zdrowo –
higiena
na co
dzień

Rozmowa kierowana
nt. Konieczności mycia
rąk przed posiłkiem,
picia ze swojego kubka

Zajęcia
czytelnicze
Zapoznanie z
regulaminem i
zasadami
obowiązującymi
w świetlicy,
toaletach.
Przedstawienie
zasad BHP
Czytanie
wiersza W.
Chotomskiej „
Gdy zamierzasz
przejść przez
ulicę”
Nauka wiersza
na pamięć
„Wpadła
gruszka do
fartuszka”

Zajęcia
audiowizua
lne

Zajęcia
praktycznoplastyczne

Zabawa przy
piosence
„Wesoło nam”

„Plecak pełen
wspomnień„ –
malowanie
pocztówki z
wakacji

Nauka
piosenki „
Światła
drogowe”

Znaki drogowe
– kolorowanie
kredką
pastelową

Nauka
Moje ulubione
piosenki „Małe warzywa i owoce
czerwone
– malowanie
jabłuszko”
farbami
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Gry i
zabawy
dydaktyczn
e

Sport,
rekreacja.
Zabawy
ruchowe

Uwagi, cele

Zabawy
integracyjne

Gry i zabawy
na szkolnym
placu zabaw,
boisku
szkolnym

Dlaczego ważne
jest
przestrzeganie
regulaminu
świetlicy

Grupowanie
znaków
drogowych

Zabawy na
szkolnym
placu zabaw

Zachowanie
bezpieczeństwa w
szkole

Gdzie rosną
owoce i
warzywa? –
porównywanie
kształtu,
wielkości i
koloru owoców
i warzyw

Zajęcia
ruchowe na
Świerzym
powietrzu.
Berek, zabawy
z piłką

Dbamy o zdrowie

21 -25. 09

Drugie
życie
śmieci

Rozmowa z dziećmi nt.
Wykorzystania
surowców wtórnych

Głośne czytanie
„O
kosmicznym
ludku w
babcinym
ogódku” J.
HorodeckaWieczorek

28 - 02. 10

Zwierzęt
a
naszymi
przyjació
łmi

Jak zwierzęta
przygotowują się do
zimy – rozmowa
kierowana

Wiersz
R. Grońskieg
„ Po co
właściwie
trzymać psa”

05 -09. 10

W
zgodzie z
sobą i z
grupą

Pogadanka nt.
„ Nie czyń drugiemu co
Tobie nie miłe”

Daniel Jerzy
Żyżniewski „
Emocje i
nastrój”

12 - 16. 10

Dzień
Edukacji
Narodow
ej

Kilka słów o nasze Pani
– rozmowa z dziećmi
nt. pracy nauczyciela

Czytanie
wiersza Cz.
Janczarski
„Słowa dla
naszej Pani”

19- 23. 10

Nasza
Świetlica

Rozmowa z dziećmi nt.
„ Co możemy zrobić w
świetlicy by było miło i
przyjemnie?”

Czytanie
wiersza J.
Tuwim
„Bambo”

Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki
„Posprzątajmy
świat”

Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki „
Kundel Bury”
Zabawa przy
piosence
„Kwoka” z
akademii Pana
Kleksa
Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki „
Piosenka dla
nauczyciela”
Słuchanie i
wspólne
śpiewanie
piosenki o
świetlicy
szkolnej
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„Ekoludki”praca
przestrzenna
wykonana z
różnych
materiałów

Sortownia –
zabawa
dydaktyczna z
użyciem
komputera.
Segregacja
śmieci

Zabawy na
szkolnym
placu zabaw

Wykorzystanie
surowców wtórne
w działaniach
twórczych „ Coś z
niczego”

„ Mój pupil”rysunek kredką

Wystawa
psów- praca z
ilustracją,
oglądanie
atlasu psów,
poznanie
różnych ras

Zabawy
ruchowe na
boisku
szkolnym z
wykorzystanie
m dostępnego
sprzętu
rekreacyjnosportowego

Kształtowanie
postawy
odpowiedzialnego
opiekuna zwierząt

„ Drzewo
dobrych
manier”- praca
wspólna

Rozsypanka
wyrazów –
podanie cech
dobrego kolegi

Zabawy na
boisku
szkolnym. Tor
przeszkód

Kształtowanie
umiejętności
opanowania
złości, agresji

„ Laurka dla
naszej Pani” –
technika
dowolna

Burza
mózgów„Cechy
idealnego
nauczyciela”

Zabawy
sprawnościowe
na boisku
szkolnymPiłeczki

Wyrabianie
szacunku do
pracowników
szkoły

Parasoltechnika
origami

Zabawy
ruchowe przy
muzyce.

Zabawy na
szkolnym
placu zabaw

Dbamy o sprzęt,
zabawki i gry w
świetlicy

26 - 30.
10

„Spieszm
y się
kochać
ludzi, tak
szybko
odchodzą
…”

Rozmowa z dziećmi nt.
Znaczenia Świąt
Wszystkich Świętych

02 - 06. 11

Światowy
Dzień
Bajek

Pogadanka nt. Postaci
z bajek, ich
charakterów oraz
szukanie morałów
zawartych w bajkach

„ Szara
godzina” E.
SzelburgZarembina

Odczuwanie
muzykiokreślenie
nastroju do
wybranego
utworu

Czytanie bajek z
świetlicowej
biblioteczki

Zabawa przy
piosence „Ta
kaczuszka
dzióbek ma…”

„Nie taki duszek
straszny”- praca
białą kredą na
czarnym tle

Zabawa
„Zgadnij o kim
mówię”odgadywanie o
kogo chodzi na
podstawie
opisu

Gry i zabawy
na boisku
szkolnym

Znamy zasady
właściwego
zachowania się na
cmentarzu

Wykonywanie
zakładki do
książki

Zabawa „
Kalambury”jaka to bajka

Zabawy
ruchowe na
boisku
szkolnym

Zachęcanie dzieci
do czytania bajek

Zabawy na
boisku
szkolnym.
Doskonalimy
krok marszowy

Wzmacnianie
tradycji
narodowych

Rozmowa z dziećmi nt.
Odpowiedniego
zachowania się podczas
uroczystości szkolnych
i państwowych

Czytanie
wiersza W.
Bełzy „ Kto Ty
jesteś”

Wysłuchanie
hymnu
Polskiego

Kotylion;
wykonywanie
zgodnie z
instrukcją
nauczyciela

Zgadywanka „
Co to za
miasto?”
Prezentowanie
widokówek i
obrazków z
różnych części
kraju

Nauka i
wspólne
śpiewanie „
Piosenka o
przyjaźni”

Ordery
życzliwości –
praca z papieru

Kto to jest
Człowiek
Życzliwyburza mózgów

Zabawy na
szkolnym
placu zabaw,
boisku
szkolnym

Umiemy
przepraszać i
przyznawać się do
błędu

Zabawa przy
piosence
„ Jadą, jadą
misie…”

Lepienie z
plasteliny
wizerunku Misia
Uszatka

Układanie
puzzli z
obrazkiem
misia

Zabawy na
szkolnym
placu zabaw

Szanujemy nasze
zabawki

09 - 13. 11

Narodow
e Święto
Niepodle
głości

16 - 20. 11

Znajdź
się wśród
życzliwyc
h

Pogadanka o znaczeniu
zwrotów
grzecznościowych

Czytanie
fragmentów
książki „ABC
dobrego
wychowania” J.
Gumowskiej

23 – 27. 11

Światowy
Dzień
Misia

Historia mojego misia.
Prezentacja swoich
misiów

„Złotowłosa i
trzy misie…”

3

30 – 04.
11

W
świecie
wróżek i
czarodzie
jów
Listy do
Świętego
Mikołaja

Zapoznanie dzieci z
tradycjami
andrzejkowymi
Kim był Święty Mikołaj
– burza mózgów

07 – 12. 12

Pomaga
my
zwierzęt
om
przetrwa
ć zimę

Jak należy opiekować
się ptakami i
zwierzętami w zimę –
Burza mózgów

14 – 18. 12

Tradycje
Świąt
Bożego
Narodze
nia

Rozmowa z dziećmi o
symbolach, zwyczajach
i tradycjach
bożonarodzeniowych

Głośne czytanie
„Cudowny
pyłek” A.
Gierun
Mariusz
Strzelecki
Ciekawe
historie: Święty
Mikołaj –
legenda

Głośne czytanie
„Świat wokół
nas”
Encyklopedia
ilustrowana
Piękne
świąteczne
opowieści
„Wigilijne
spotkanie”

Zabawa
Andrzejkowa
Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki „ A
Mikołaj pędzi,
a Mikołaj
gna….”

„Zaczarowany
klucz”
odwzorowywani
e, wycinanie,
ozdabianie
Portret Mikołaja
–
odrysowywanie,
wycinanie,
sklejanie

Zabawa „Kim
będę jak
dorosnę”dzieci losują
karteczki na
których są
symbole
różnych
zawodów
Zabawa
„Niewidzialne
prezenty”osoba
rozdająca
prezent musi
go opisać. Kto
odgadnie
zostaje
Mikołajem

Zabawa na
boisku
szkolnym „
Raz, dwa, trzy
Baba Jaga
patrzy”
Zabawy na
boisku
szkolnym.
Lepienie
bałwana,

Słuchanie i
wspólne
śpiewanie
piosenki
„Zimowe
obrazki”

Kolorowanie
przygotowanych
obrazków –
zwierzęta leśne

Kalambury –
rozpoznawanie
zwierząt

Zimowe
zabawy na
śniegu

Nauka
wybranej
kolędy

Choinka –
odrysowywanie,
wycinanie,
ozdabianie

Kalambury –
odgadywanie
czynności
związanej ze
świętami

Zimowe
zabawy – rzut
śnieżkami do
celu

4

Rozważamy
wartość darów
materialnych i
niematerialnyc
h

Przypominanie o
pomocy dla
zwierząt w porze
zimowej
Przestrzeganie
zasad
bezpieczeństwa w
podczas zabaw na
śniegu

Łańcuch
przyjaźni.
Wspólne
wykonanie
prostego
łańcucha na
choinkę

Nakrywanie do
stołu - zabawa

Jak wyglądają święta –
swobodne wypowiedzi
dzieci

T. Kubiak „
Wieczór
wigilijny”

Witamy
Nowy
Rok

Postanowienia
noworoczne –
pogadanka z dziećmi

Czytanie baśni
J. CH
Andersena
„O 12
miesiącach”

Nauka
piosenki „
Uczy pór roku
i miesięcy”

Zimowe
krajobrazypraca farbami

Rozsypanka
wyrazowadobieranie
nazw miesięcy
do pór roku

11-15.
01

Bezpiecz
na zima

Wdrażanie do zadbania
o własne
bezpieczeństwo na
śniegu i lodzie, podczas
ferii zimowych

Głośne
czytanie:
„Kodeks
postępowania w
czasie zimy”

Nauka
piosenki
„Zima, zima,
zima”

Zabawy zimowe
– rysunek
kredką
pastelową

Bezpieczne
zabawy w
czasie ferii
zimowych –
burza mózgów

18-22.
01
25-29.
01

Ferie
zimowe
Ferie
zimowe

01 - 05. 02

Karnawa
łowe
szaleńst
wa

Pogadanka na temat
tradycji i zwyczajów
karnawałowych

Głośne czytanie
„ Kopciuszek”
Bracia Grimm

Zabawa
karnawałowo taneczna

Maski
karnawałoweodrysowywanie,
wycinanie,
ozdabianie

08 - 12. 02

My się
zimy nie
boimy

Pogadanka na temat
bezpieczeństwa w
czasie zabaw zimowych

Głośne czytanie
wiersza „ Zima”
J. Czechowicza

Nauka
piosenki
„Zima, zima,
zima”

Zimowy pejzaż
– malowanie
białą kredą po
czarnym tle

21 – 23. 12

04 - 08.
01

Świątecz
ne
radości

Słuchanie i
wspólne
śpiewanie
kolęd „ Arka
Noego”
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Zabawy
bezpieczne i
niebezpiecznewspólny
podział
Pingwinek –
zabawa
ruchowa,
kształcenie
świadomości
prawej i lewej
strony

Zimowe
zabawy –
lepienie
bałwana
Zabawa
ruchowa z
elementami
skoku

Rozbudzenie
radosnego
nastroju
świątecznego

Kształtowanie
wrażliwości i
życzliwości w
odniesieniu do
innych ludzi

Zabawy na
świeżym
powietrzu –
hartowanie
organizmu

Przestrzeganie
zasad
bezpieczeństwa
podczas zabaw na
śniegu i lodzie

Zabawy
ruchowe na
śniegu

Przestrzeganie
zasad
bezpieczeństwa
podczas wspólnej
zabawy

Zabawy na
boisku
szkolnym „
Chodzenie po
śladach”

Przestrzeganie
zasad
bezpieczeństwa
podczas zabaw na
śniegu i lodzie

15 - 20. 02

Różnić
się
pięknie

Uświadamianie
dzieciom potrzeby
przyjaźni i jej
znaczenia w życiu

Głośne czytanie
„ Kosmita”
Roksana
JędrzejewskaWróbel

22 - 26. 02

Zwierzęt
a wokół
nas

Pogadanka „ Moje
zwierzątko” –
Wypowiedzi uczniów

Czytanie
ciekawostek o
zwierzętach

01 - 05. 03

W
zdrowym
ciele
zdrowy
duch

Pogadanka nt. zdrowia
i czynników
warunkujących
prawidłowy rozwój

Recepta na
ciszę – wspólne
wypisanie
przyczyn hałasu
w świetlicy

08 - 12. 03

15 – 19. 03

Kobiety
małe i
duże –
Dzień
Kobiet

Teatr – i
Ty
możesz
zostać
aktorem

Małe i duże kobiety –
rozmowa na temat
szacunku wobec Kobiet

Pogadanka na temat
zachowania się w
teatrze, ubioru do
teatru

Głośne czytanie
wiersza „Tyle
kobiet dookoła”
H. Łochocka

Głośne czytanie
wiersza „Teatr”
J. Koczanowska

Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki
„ Zostań moim
przyjacielem”
Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki
„ Kundel
Bury”
Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki
„Olimpiada w
Jarzynowie”
Słuchanie i
nauka
piosenki „
Marzecpiosenka na
Dzień Kobiet”
Słuchanie i
nauka
piosenki „
Zabawa w
teatr z
królewną
Wisłą”
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Różowe okulary
- wydzieranka

Ślepiec –
zabawa
ruchowa z
wykorzystanie
m opasek

Zabawy
ruchowe na
Świerzym
powietrzu

Prezentowanie
postawy szacunku
dla siebie i innych

Mój przyjaciel
pies – rzeźba z
plasteliny

Układamy
puzzle- różne
zwierzaki

Zabawy
ruchowe na
śniegu

Kształtowanie
właściwego
stosunku do
zwierząt

Plakat „ W
zdrowym ciele
zdrowy duch”

Stworzenie
przez dzieci
menu na temat
„ Zdrowa
żywnośćzdrowe ciało”

Zabawy
ruchowe na
świeżym
powietrzu.
Berek, zabawy
z piłką
„ Kto potrafi”
zabawa
ruchowa na
świeżym
powietrzu z
elementem
równowagi

Wykonanie
laurki na Dzień
Kobiet technika
dowolna

Kukiełka lub
pacynka –
technika
dowolna

ABC dobrych
manier – jak
zachować się
wobec mam,
nauczycieli ,
koleżanek
Nauka
poprawnej
wymowy.
Ćwiczenia w
mówieniu –
powtarzanie
zestawu sylab
od szeptu do
krzyku

Gry i zabawy
na szkolnym
placu zabaw,
boisku
szkolnym

Dbamy o swoje
zdrowie

Uświadomienie
znaczenia pracy
kobiet

Wspominamy
nasze
przedstawienie
szkolne i
towarzyszące im
emocje

22 – 26.
03

Głośne czytanie
wiersza
„Wiosenne
porządki” J.
Brzechwa

Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki „
Wiosna,
wiosna ach to
ty”

„Wiosenny
bukiet” – praca
farbami

Głośne czytanie
„Pisanki”
R. Piątkowska

Koło Dance –
nauka
nowoczesnego
tańca

Rozmowa z dziećmi nt.
Zdrowego stylu życia,
roli ruchu dla zdrowia

Głośne czytanie
wiersza Marii
Konopnickiej
„ O grubej
Balbinie, o
katarze i
pierzynie”

„Było sobie
życie”oglądanie
filmu
edukacyjnego

Uwaga
kompute
r, uwaga
Internet

Rozmowa z dziećmi nt.
Ile czasu i jak korzystać
z komputera i
Internetu

Głośne czytanie
„Dzieci w sieci
czyli dobre
maniery w
Internecie”
Z. Staniszewska

Słuchanie
piosenki „
Dzień
Bezpiecznego
Internetu”

Światowy
Dzień
Ziemi

Skąd się biorą śmieci i
jak należy je
segregować – rozmowa
kierowana

Głośne czytanie
wiersza
„Ratujmy
Ziemię” G.
Skrzypczak

Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki „W
układzie
Słonecznym”

Zwiastun
y wiosny

Omówienie
charakterystycznych
oznak wiosny,
wyjaśnienie przysłowia
„ W marcu jak w
garncu”

Wielkano
Poznajemy
cny
29 – 02. 04
Wielkanocne obyczaje Koszycze
pogadanka
k

06 – 09.
04

12 – 16. 04

19 -26. 04

Sposób
na
zdrowie

7

Rozwiązywani
e krzyżówek o
tematyce
wiosennej

Gry i zabawy
na szkolnym
placu zabaw,
boisku
szkolnym

Rozbudzanie
wrażliwości na
piękno przyrody

Wykonywanie
ozdób
świątecznych
( kurczaki,
pisanki,
zajączki)

Quizy
wielkanocne

Gry i zabawy
na szkolnym
placu zabaw,
boisku
szkolnym

Poznajemy
Polskie i
Europejskie
tradycje i obrzędy
wielkanocne

„Apteczka” –
praca plastyczna
z brystolu

Co powinno
znajdować się
w apteczce? –
burza mózgów

Zabawa
ruchowa na
boisku
szkolnym- Bieg
z woreczkami

Dbamy o nasze
zdrowie

Plakat
„ Bezpieczny
Internet”- praca
wspólna

Scenki
rodzajowe.
Kalambury
„Jakie to
hobby”

Moja planeta
Ziemia – praca z
papieru

Zajęcia
porządkowe –
zbieranie
śmieci wokół
terenu szkoły

Zabawa
ruchowa na
boisku
szkolnym „
Raz, dwa, trzy,
baba Jaga
patrzy”
Zabawy
ruchowe na
świeżym
powietrzu z
wykorzystanie
m
plastikowych
butelek: kręgle

Zachęcanie do
pozytywnego
spędzania czasu
wolnego

Dbamy o czystą
Ziemię

26 - 30. 04

Majowe
święta

Nasze symbole
narodowe- rozmowa
kierowana

04 -07. 05

Promocj
a
zdrowia

Dlaczego należy dbać o
zdrowie – rozmowa
kierowana

10 -14. 05

W
świecie
owadów

Jakie owady mieszkają
nad rzeką- rozmowa
uzupełniona
ilustracjami

17 - 21. 05

Tydzień
uprzejmo
ści w
szkole i w
świetlicy

Znam magiczne słowa:
proszę przepraszam,
dziękuję – pogadanka
o znaczeniu zwrotów
grzecznościowych

24 – 28. 05

Moja
Mama –
cudowna
osoba

Podkreślenie ważnej
roli mamy i taty w
rodzinie – rozmowa
kierowana

Głośne czytanie
wierszy
patriotycznych
Czesława
Janczarskiego
„ Barwy
ojczyste” „Co to
jest Polska”
Głośne czytanie
wiersza „ Żyj
zdrowo
przykładowo!”
Nikola Węgorek
Głośne czytanie
wiersza „ O
dziewczynce,
która bała się…”
Kalna Beluch
Głośne czytanie
fragmentów
książki „ ABC
dobrego
wychowania” J.
Gumowska
Nauka wiersza
„ Kochać” J.
Myślińska

Nauka i
wspólne
śpiewanie
„Piosenka
małego
patrioty”

Flaga Polski –
praca plastyczno
- techniczna

Hymn Polski –
układanie
tekstu hymnu
z rozsypanki

Zabawy
ruchowe na
boisku
szkolnym.
Murarz, zbijak

Uwrażliwienie na
wartości związane
z Ojczyzną

Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki
„Witaminki”

Miska owocowa
– rysunek
kredką

„ Recepta na
ciszę „ –
wypisywanie
przyczyn
hałasu w
świetlicy

Spacer po
okolicy w
poszukiwaniu
oznak wiosny

Dbamy o własne
zdrowie

Nauka i
wspólne
piosenki „
Bąki z łąki”

Motyl –
malowanie
farbami

Rozpoznawani
e odgłosów
przyrody

Gry i zabawy
na boisku
szkolnym

Odróżniamy
owady z
najbliższego
otoczenia

Drzewo
życzliwościpraca w formie
łapek

„Mojego
przyjaciela
lubię za…”burza mózgów

Spacery i
zabawy
ruchowe na
terenie
szkolnym

Kształtowanie
nawyków
grzecznościowych

Wykonanie
laurki dla
mamy- technika
dowolna

Przysłowia o
mamie i tacie;
krótkie
omówienie
wybranych
przysłów

Gry i zabawy
ruchowe na
boisku
szkolnym

Kształtowanie
szacunku dla
rodziców

Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki „
Jeden dobry
uczynek”
Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki „ A ja
wolę moją
mamę”
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31 - 04.
06

07 -11. 06

14 - 18. 06

21 – 25. 06

„Kiedy
się
śmieje
dziecko,
śmieje
się cały
świat”

„Piękno jest w
każdym z nas”posegregowani
e obrazków
ilustrujących
piękne i
niepoprawne
zachowania
Rozwiązywani
e zagadek,
rebusów,
krzyżówek
związanych z
nadchodzącym
latem

Przypomnienie i
poszerzenie
wiadomości na temat
praw i obowiązków
dziecka

Głośne czytanie
książki „Gdy
Pola się zgubi”
G. RzepeckaWeiss

Nauka,
wspólne
śpiewanie i
taniec przy
piosence
„Taniec
Zygzak”

Cudze
chwalicie
, swego
nie
znacie

Z czego mogą być
dumni Polacy –
rozmowa kierowana

„ Poznaj
Polskę”
Wiersze o
Polsce

Słuchanie
piosenki
„Podróże małe
i duże”

„Wzburzone
morze”
tworzenie z
pasków papieru
dynamicznej
kompozycji

Lato,
Lato
czeka…

Wakacje w górach,
wakacje nad morzem
rozmowa na temat
krajobrazu górskiego,
morskiego

Głośne
czytanie
wierszy Cz.
Janczarskiego
„Jedziemy na
wakacje”,
„Latem”

Słuchanie
piosenek o
tematyce
wakacyjnej

„ Letni
krajobraz”
rysunek kredką

Kalambury

Zabawy
ruchowe na
boisku
szkolnym

Rozmowa z dziećmi na
temat bezpiecznego
zachowania podczas
wakacji

Przypomnienie
zasad
bezpieczeństw
a podczas
wakacyjnego
wypoczynku

„ Plaża” – praca
farbami

Oglądanie
różnych
przewodników,
rozpoznawanie
charakterystyc
znych miejsc
wakacyjnych
po zdjęciach

Zabawy
ruchowe na
boisku
szkolnym

Witajcie
„Bezpiec
zne
wakacje

Nauka i
wspólne
śpiewanie
piosenki „
Wakacje”
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Dziecięce
marzeniatechnika
dowolna

Zabawy
ruchowe na
boisku
szkolnym.
Murarz, Raz,
dwa. Trzy baba
Jaga patrzy

Uświadamianie
dzieciom ich
wartości oraz
prawa do
bezpieczeństwa i
radosnego
dzieciństwa

Spacery po
terenie szkoły.

Poznanie
pięknych i
ciekawych miejsc
w Polsce

Unikamy zachowań
ryzykownych

Bezpieczni w czasie
wakacji
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