
Z „Odrabianek” korzy-

stało średnio 10 

uczniów szkoły podsta-

wowej i gimnazjum, na 

zajęciach z psycholo-

giem w miesiącu paź-

dzierniku  przychodziło 

średnio po 15 uczniów 

gimnazjum. W zajęciach 

informatycznych brało 

udział 14 osób, na zaję-

ciach plastycznych – 12 

osób, zajęciach teatral-

nych – 15 osób, zajęcia 

Zajęcia prowadzone w 

ramach świetlicy są 

adresowane do dzieci 

szkoły podstawowej i 

młodzieży gimnazjalnej 

pochodzącej z terenu 

gminy Grabowiec. Na 

zajęcia uczęszczały 

dzieci z rodzin o róż-

nym statusie majątko-

wym. Opieką świetlico-

wą objęte były dzieci  

z rodzin dysfunkcyj-

nych.  

kulinar-

nych – 10 

osób, za-

jęcia ta-

necznych 

– 9 osób, 

zajęciach 

sportowych z  piłki siatkowej – 20 

osób, zajęciach sportowych z piłki 

nożnej – 15 osób, zajęć logopedycz-

nych  – 5 osób, z języka angielskiego – 

15 osób.  

W każdym tygodniu października z 

oferty zajęć świetlicowych skorzysta-

ło ok. 120 uczniów. Z oferty dowożenia 

korzystało ok. 50 

uczniów. 

Działalność świetlicy 

Zajęcia :  

 Kulinarne 

 Taneczne 

 Plastyczne 

 Informatyczne 

 Sportowe 

 Odrabianki 

 Język angielski 

 Teatralne 

 Logopedyczne 

Świetlica Środowiskowa przy 

Zespole Szkół  

im. Henryka Sienkiewicza  

w Grabowcu 
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Co robiliśmy? 

Piłka nożna 
W  październiku odbyło się 8 godzin zajęć 

z piłki nożnej, uczniowie ćwiczyli następu-

jące elementy: 

 prowadzenie piłki w parach, trójkach. 

 uderzenia piłki głową w wyskoku. 

 przyjęcia piłki wewnętrzną częścią sto-

py, udem, klatką piersiową. 

 

Piłka siatkowaW miesiącu październiku 

odbyło się 8 godzin zajęć z piłki siatko-

wej. Uczniowie doskonalili: 

 odbicia piłki sposobem górnym. 

 podania, wystawienia, ataku piłki w zespole 

czwórkowym. 

 wykonanie odbić sytuacyjnych. 

 nabyte umiejętności wykorzystywali w grze 

szkolnej. 

 eliminowanie błędów dotyczących techniki. 

 poznawali ogólne przepisy gry i zasady sędziowania. 

Efekty: 

 uczniowie doskonalili umiejętności z za-

kresu  gry ciałem, prowadzenia piłki; 

 poprawili technikę uderzenia piłki głową; 

 poprawili technikę strzałów z różnych 

pozycji. 



 Zajęcia informatyczne 

W październiku przeprowadzono 9 godzin zajęć informatycznych, w czasie 

których realizowane były następujące zagadnienia: 

1. Obróbka zdjęć w programie FOTOFUN 

2. Wyszukiwanie informacji związanych z konkursem ogólnopolskim „Poznawaj 

Polskę 2010”. 

3. Przygotowanie prezentacji na konkursy zewnętrzne „Podróże Henryka Sien-

kiewicza inspiracją pisarza”, „Dzień patrona w mojej szkole”, „Henryk Sien-

kiewicz obywatel świata”, „Egzotyczne piękno afrykańskiej fauny i flory”. 

4. Przygotowanie do konkursu Międzynarodowego Konkursu Informatycznego 

Bóbr 

Uczniowie 

 nauczyli się formatować  i archiwizować 

zdjęcia; 

 nauczyli się wykorzystywać fotografie do 

tworzenia prezentacji multimedialnych, na 

zajęciach powstało kilka prezentacji konkursowych o Henryku Sienkiewi-

czu;              

 fotografie zrobione przez członków świetlicy 

wzbogaciły szkolne archiwum zdjęć; 

 uczniowie gimnazjum uczestniczyli w konkursie on-

line „Poznawaj Polskę”. 



W październiku odbyło się 8 spotkań, łącznie 

12 godzin zegarowych. Zajęcia dwugodzinne poświę-

ciliśmy w dalszym ciągu na tworzenie batiku, który 

zyskał duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzie-

ży. Natomiast zajęcia jednogodzinne służyły do po-

znawania nowych technik i rozwijania uzdolnień i in-

spiracji dzieci. Najważniejszymi zagadnieniami pla-

stycznymi była barwa  i kompozycja, czyli tonacje 

podporządkowane porze roku - Jesieni. 

W miesiącu październiku odbyło się 8 

godzin zajęć logopedycznych, podczas 

których prowadzone były zabawy logope-

dyczne związane z prozodią mowy oraz 

ćwiczenia ortofoniczne. Ćwiczenia te doskonaliły: prozodię mowy, czyli rytm, 

melodię, akcent, prawidłowe kształtowanie wymowy, zapobiegały zaburzeniom 

artykulacyjnym. 

Zajęcia logopedyczne 

Zajęcia plastyczne 



 Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej z 

uczniami klas II i III gimnazjum w miesiącu 

październik dotyczyły podstaw języka an-

gielskiego. Tematyka zajęć obejmowała: 

słownictwo z zakresu: liczebniki, alfabet, 

dni tygodnia, kraje i narodowości, kierunki 

geograficzne, przedmioty użytku codziennego, kolory, jedzenie typu fast food, 

pieniądze; gramatykę z zakresu: odmiana czasownika to be, zaimki osobowe, 

przymiotniki dzierżawcze, przedimek nieokreślony, liczba mnoga rzeczowników 

regularnych, zaimki wskazujące; funkcje komunikacyjne z zakresu: mówienie o 

sobie, powitania i pożegnania, zamawianie jedzenia, robienie zakupów. 

Zajęcia z języka angielskiego 

Zajęcia kulinarne 

 Zajęcia kulinarne w miesiącu październiku cieszyły 

się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Uczestnicy 

tych zajęć chętnie przygotowywali smaczne potrawy, wy-

korzystując ciekawe przepisy zamieszczone w książkach 

kulinarnych i czasopismach. 

Dzieci opanowały umiejętność przygotowania i wyko-

nania wypieku ciast. Zajęcia te dały dzieciom okazję do wy-

miany doświadczeń i wspólnej pracy w zespole. Uczyły  sza-

cunku i zaufania do drugiej osoby. 

 Zdobyte doświadczenia kulinarne sprawiały dzieciom 

dużo radości i poczucia własnej wartości. 



W miesiącu październiku na  zajęciach teatral-

nych uczniowie ćwiczyli emisję głosu. Część zajęć 

poświęcona była również ćwiczeniom stymulującym 

ogólny rozwój dziecka. 

 Dzieci doskonaliły swoje umiejętności teatralne 

wykorzystując wybrane wiersze i krótkie teksty 

literackie. Grupa prowadziła również przygotowania 

do „Zaduszek Poetyckich” 

Efekty: usprawnienie oddechu, wzbogacenie 

własnej osobowości o nowe doświadczenia teatral-

ne. 

 

Zajęcia teatralne 

W październiku przeprowadzono 8 godzin zajęć psy-

chologicznych i były to: grupowe zajęcia dla uczniów 

klas II szkoły podstawowej dotyczące twórczego my-

ślenia, grupowe zajęcia dla uczniów klas IVa i Va szkoły 

podstawowej dotyczące zachowań asertywnych, indywi-

dualne spotkanie dla ucznia sprawiającego problemy wy-

chowawcze, indywi-

dualne dla uczniów mających problemy 

emocjonalne. Udzielane również były po-

rady dla rodziców, których dzieci spra-

wiają problemy wychowawcze. 

 

Zajęcia z psychologiem 



 Na początku listopada mło-

dzież Świetlicy Środowiskowej 

przygotowała program literacko– 

muzyczny na temat przemijania 

pt „Zaduszki poetyckie”, uczest-

nicy imprezy z ogromnym wzru-

szeniem  słuchali wierszy i utwo-

rów muzycznych związanych ze 

śmiercią i przemijaniem. 

 Podczas zajęć „Odrabianki” uczniowie 

mieli zapewnioną opiekę, czas i miejsce do 

odrabiania lekcji oraz pomoc w pracy domo-

wej z języka angielskiego, matematyki. 

Uczniowie mogli też liczyć na pomoc w doskonaleniu i uzupełnieniu swoich wiado-

mości   umiejętności. Wychowawcy pomagali również w wyszukiwaniu informacji 

w Internecie,  potrzebnych na zajęcia bieżące. 

 

Odrabianki 

 

„Zaduszki poetyckie” 



 

Sprzątanie grobów żołnierskich 

 W październiku 

młodzież Świetlicy 

Środowiskowej po-

rządkowała groby żoł-

nierskie. Wszyscy 

chętnie grabili liście. 

 Pamięć poleg łych  

uczczono minutą ciszy,  po-

tem młodzież zapaliła zni-

cze. 


