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  Marta Szejba

Chętnie poczyta dzieciom 

książkę. Pokaże jak stworzyć 

„coś z niczego”. Wyczaruje 

wraz z dziećmi domki 

tekturowe, pomoże zgłębić 

tajniki szycia, lepienia 

i tworzenia rozmaitych mas 

plastycznych. 

  Anna Markowska 

Zaprasza na  zajęcia  

rozwijające zainteresowania 

uczniów. Będą to gry 

planszowe takie jak : warcaby, 

 memory, bingo, scriba junior, 

chińczyk, puzzle, rummikub 

 i wiele innych. Celem jest  

integrowanie grupy.

  Renata Kotra 

Miłośniczka sztuki… Zaprasza 

na zajęcia plastyczne, na 

których będzie można rysować 

ołówkiem, kredką, nitką, kredą 

i węglem. Malować farbami 

plakatowymi, akwarelami, 

wycinać z kolorowego papieru, 

bibuły, gazety.

Prezentujemy 
nauczycieli pracujących w świetlicy
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  Magdalena Słobodzin-Wald  (kierowniczka  świetlicy)

Poprowadzi koło czytelnicze, będzie czytała dzieciom rożne ciekawe opowiadania i historie. 

Zapozna Was z baśniami i bajkami. Poznacie niezwykły świat zwierząt i roślin. W trakcie zajęć 

poznacie odpowiedź na pytanie ,,Dlaczego tak się dzieje...'' Jak mówi Pani Magda: „Będzie też 

czas na to, bym to ja stała się słuchaczem, a dzieci będą mogły pokazać swoje możliwości.



W świetlicy

  Anna Sobczyk

Na zajęciach prowadzonych przez panią Anię w 

ramach przygotowań do konkursów recytatorskich i 

polonistycznych dzieci będą miały możliwość 

doskonalić techniki czytania i recytacji. Pani Ania 

pomoże w wyszukiwaniu informacji. Poprowadzi kółko 

teatralne. 

  Beata Kowalewska 

Poprzez stosowanie 

różnych technik 

plastycznych daje 

dzieciom możliwość 

wyrażania ich ekspresji 

emocjonalnej. Zwraca 

szczególną uwagę na 

zajęcia, które ćwiczą 

koordynację wzrokowo-

ruchową,  poprawiają 

zdolność manualną, 

zmniejszają napięcia 

mięśniowe ręki, ćwiczą 

koncentrację i relaksują.

  Elżbieta Malczewska

W ramach zajęć świetlicowych poprowadzi spotkania 

pogłębiające wiedzę o przyrodzie. Zachęci do obserwowania 

otaczającej rzeczywistości, rozbudzi ciekawość poznawczą. 

Jej specjalnością są quizy przyrodnicze oraz bogacenie 

wiedzy o życiu roślin i zwierząt.
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  Milena Szyndler

W trakcie zajęć plastycznych u Pani Mileny dzieci 

rozwijają swoją pomysłowość i zyskują wiarę  w siebie. 

Proponuje uczniom rysowanie, malowanie, stosowanie 

technik mieszanych – kolażu, lepienie z gliny, masy solnej 

lub plasteliny, stosowanie wydzieranek, wycinanek, 

wydrapywanek. 

  Katarzyna Siedlecka

Pragnie, aby świetlica była 

miejscem miłej zabawy, 

dobrego wypoczynku. Łącząc 

zabawę z nauką zorganizuje 

podczas zajęć różnego rodzaju 

zwody, konkursy, przygotuje 

zagadki, rebusy i łamigłówki.

  Anna Dzikowska

Zapozna dzieci z działaniami Królowej Nauk – 

Matematyki. Pokaże, jakie te działania mają 

zastosowanie w praktyce 

– w naszym codziennym życiu. 



Świetlicę szkolną  przy Szkole 

Podstawowej Integracyjnej 135 

w Warszawie wspiera 

Papiernik by empik poprzez 

wyposażenie w produkty 

papiernicze i kreatywne oraz 

organizację bezpłatnych 

warsztatów kreatywnych 

dla dzieci.

Sponsor
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O nas

Papiernik by empik to sieć sklepów papierniczych należąca dospółki Empik S.A. 

Nasze sklepy wyróżnia szeroki wybór artykułów papierniczych i szkolno-biurowych. 

Pasjonaci rysunku, malarstwa i innych technik artystycznych znajdą u nas produkty 

potrzebne do rozwoju swoich pasji. W ofercie mamy bogaty wybór gier, zabawek, 

produktów kreatywnych dla dzieci oraz wiele pomysłów na prezent. Dodatkowo 

naszą ofertę uzupełniają najważniejsze premiery książkowe.

Nasza wizja i cele

• Poza prowadzeniem firmy zależy nam na uczestniczeniu w życiu lokalnego 

społeczeństwa. Organizujemy eventy, w czasie których prowadzone są zabawy 

i animacje dla dzieci, a poprzez program ‚Mój Empik’ wspieramy szkolne biblioteki

 i budujemy wkład w rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

• Zależy nam także na wsparciu lokalnych szkół podstawowych i ich świetlic, 

w których wychowawcy wkładają serce i pasję w rozwój swoich podopiecznych 

umożliwiając dzieciom uczestniczenie w kreatywnych zajęciach, organizując 

konkursy plastyczne oraz pomagając przy odrabianiu prac domowych.



 coś

Dżem jabłkowy

Kulinaria w świetlicy

Dla każdego
               smacznego

rzetwory z owoców to najłatwiejszy sposób na osłodzenie sobie życia. Ponadto, samodzielne 

przygotowanie konfitur jest o wiele tańsze i zdrowsze od dżemów kupowanych z supermarke-

tu, do których dodawane są konserwanty i polepszacze smaku. Zamiast kupować gotowy produkt, 

lepiej jest samodzielnie wybrać składniki  i przygotować własne przetwory. Podczas zajęć świetli-

cowych zajęliśmy się przygotowaniem dżemu z jabłek. Jest on bardzo prosty do wykonania, w sam 

raz dla początkujących, którzy pierwszy raz chcieliby przygotować owocową konfiturę. Na kolej-

nych zajęciach kisiliśmy kapustę.
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Kapusta 
kiszona

Pani Iwona 
pokazała 
dzieciom jak 
drobno należy 
pokroić kapustę 
przeznaczoną 
do kiszenia.

Kulinaria w świetlicy

Zajęcia miały na celu: 

  Rozwijanie zainteresowań sztuką gotowania,  jako pożyteczną umiejętnością, 

 przydatną w życiu codziennym

  Promowanie sposobu zdrowego odżywiania

  Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w kuchni

  Zapoznanie z podstawowymi zasadami zachowania czystości podczas pracy

  Zapoznanie z różnymi przyborami kuchennymi, naczyniami

  Poszerzenie słownika o nazwy surowców spożywczych, nazwy czynności wykonywanych w kuchni

  Poszanowanie wytworów pracy  swojej i innych

  Zapoznanie z przepisem i etapami przygotowania dżemu jabłkowego oraz kiszonej kapusty

  Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się

  Zachęcenie dzieci do spożywania jabłek i ich przetworów  oraz kiszonej kapusty jako źródła witamin
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Iwona Żurawska

Jabłka dokładnie myjemy, obieramy, wydrążamy gniazda nasienne i pestki,  i kroimy na desce 

w drobną kostkę. Uwaga na pracę z nożem! Wlewamy na spód garnka trochę wody, tak, aby przykryła 

spód. Stawiamy garnek na najmniejszy ogień i doprowadzamy wodę do wrzenia. Obrane i pokrojone 

jabłka wrzucamy do garnka dodajemy cukier i pozwalamy aby jabłka się dusiły pod przykryciem. 

Pamiętamy, aby co kilka chwil mieszać mus łyżką. Gdy powstanie jednolita masa, odstawiamy garnek 

na deseczkę, czekamy aż ostygnie. 

Jak samodzielnie zrobić  

Wyprawa po produkty

dżem jabłkowy
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Kulinaria w świetlicy

zieci z klasy Ic wraz z nauczycielem świetlicy  panią Iwoną Żurawską wybrały się na pobli-

ski stragan, aby kupić niezbędne owoce do przygotowania dżemu. Dzieci wybierały owoce 

najładniejsze, pachnące, niewoskowane. Udały się również do pobliskiego sklepu w celu kupienia 

pozostałych  niezbędnych  produktów.  Zakupiliśmy  też  pieczywo  aby  po  przygotowaniu  dżemu 

wspólnie go spróbować. Dzieci zapoznały się z narzędziami jakie będą  im potrzebne do przygoto-

wania dżemu jabłkowego (nóż, obieraczka, deska, garnek, kuchenka).                                     

Przed rozpoczęciem pracy Pani Iwona podkreśliła jak ważne jest zachowanie czystości podczas pra-

cy: należy osłonić włosy, założyć fartuch ochronny oraz dokładnie umyć ręce. 

D

Po powrocie do świetlicy pani Iwona podzieliła dzieci na grupy, przydzieliła narzędzia i 

funkce (obieranie jabłek, krojenie jabłek, wkładanie do garnka, mieszanie). Wyznaczyła również 

grupę dzieci odpowiedzialną za przygotowanie kanapek dla uczniów świetlicy. Na koniec odbyła 

się wspólna degustacja kanapek z przepysznym dżemem jabłkowym. 

Produkty:   jabłka, cukier, żelatyna

Wykonanie:



Święta 
tuż,tuż...

Kulinaria w świetlicy

ielkimi krokami zbliżają się Święta Boże-

go  Narodzenia. Jak co roku o tej porze  

w świetlicy zapachniało pieczonymi pierniczkami. 

Zapach rozchodził się po całej szkole i co chwila 

ktoś przychodził  pytając:  „Co tak u was pięknie 

pachnie?

W

Pani  Renata  Kotra  piekła  świąteczne  cia-

steczka wraz ze Świetliczkami. Dzieci uwielbiają 

zajęcia kulinarne. Każdy chciał mieć swój udział - 

zagnieść ciasto, a potem wykroić za pomocą fore-

mek świąteczne  kształty:  gwiazdki,  dzwoneczki  

i choinki. Na koniec pani Renata włożyła piernicz-

ki do nagrzanego piekarnika, aby po dziesięciu m 

nutach je wyjąć i umieścić w specjalnych pojemni-

kach,  aby  oczekiwały  tam  na  nasz  świąteczny  

kiermasz, który rozpocznie się 6 grudnia.

Beata Kowalewska



Zuzia Kolankiewi

 Kolorowe liście, kasztany i żołędzie 
to jesienne skarby. Służą one 

dzieciom jako inspiracja do 
niezwykłych prac plastycznych. 

Jesiennie, 
kolorowo i nastrojowo ...

Kącik plastyczny

Małgosia ŻelekMagda Zalewska
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Kolorowe drzewka, przestrzenne muchomory,  
harmonijkowe jeżyki oraz frotaże z liści – to 
tylko część jesiennych prac, które Świetliczki 
wykonały pod kierownictwem naszych 
pań wychowawczyń.
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Beata Kowalewska



Jak co roku, czternastego 
października obchodzimy 

Dzień Edukacji Narodowej. 
Jest to świeto wszystkich 

nauczycieli, którzy pracując 
z dziećmi przekazują im 

w szkole swoją 
wiedzę i serce.

Kącik plastyczny



11 XI 
Narodowe Święto 

Niepodległości
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Kolejnym ważnym świętem 
obchodzonym w świetlicy było 

Święto Niepodległości. Świetliczki 
z wielkim zaangażowaniem 

przystąpiły do tworzenia prac 
plastycznych, których tematem były 

symbole narodowe takie jak: 
godło Polski, kotyliony, flagi

 i biało-czerwone kwiaty z bibuły. 
Podczas pogadanek z dziećmi panie 

wychowawczynie opowiadały 
jak duże znaczenie ma
 to święto dla Polaków.



Bezpieczeństwo
We wrześniu w naszej świetlicy odbyła się prezentacja przygotowana przez 

Panią Renatę Kotrę dotycząca bezpieczeństwa dzieci poza szkołą.

Renata Kotra

Bezpieczeństwo

 

przede wszystkim

   

czniów  powitała  pani  kierownik  Magdalena  

Słobodzin-Wald. Dzieci z dużym zaangażowaniem 

brały udział w zajęciach. Głównym tematem było ogólne 

bezpieczeństwo na drodze, oraz jak zachować się podczas 

przechodzenia przez jezdnię. Dzieci poznały zasady bez-

piecznego  poruszania  się,  a  także  rozpoznawały  znaki 

drogowe. Następnie Pani Renata opowiadała o zagroże-

niach jakie czyhają na dzieci, gdy nie są pod opieką osób 

dorosłych. Świetliczki z zainteresowaniem słuchały i ak-

tywnie uczestniczyły w zajęciach.

U

Uczniowie z łatwością  
rozpoznawali podstawowe 

znaki drogowe. Bez problemów 
odpowiadali też na zadawane 
przez panią Renatę pytania. 
Po zakończeniu zajęć każdy 
pokolorował wybrane znaki 

drogowe na właściwe kolory.



Na sportowo

 

 dniach  23.10.2019 r. i 28.10.2019 r. odbyła się XX edycja turnieju ,,Z podwórka na 

stadion o Puchar Tymbarku”. Nasi uczniowie po raz drugi wzięli udział w tych za-

wodach. Pod kierunkiem trenera Tomasza Kozaka pilnie się do nich przygotowywa-

li. Przyniosło to ogromną satysfakcję zarówno zawodnikom, jak i  trenerowi.

W
Pogoda w tych dniach  nas nie rozpieszczała, ale zarówno chłopcy, jak i Pan Tomek byli peł-

ni optymizmu. Po zawodach  pani kierownik Magdalena Słobodzin-Wald pogratulowała uczniom 

udanych występów.

W zawodach wzięli udział:

Oskar Bilik,  Maks Usarek,  Alek Żebrowski, Kuba Wesołowski, Mikołaj Wesołowski, 

Gabriel Gąska, Stanisław Jańczyk, Mateusz Dobrodziej, Mateusz Wierzbicki, Janek 

Rutkowski, Robert Weiss, Allan Szuppe, Mourat Kassas, Michał Piwowarski, Kacper 

Markowski, Antek Rutkowski

Serdeczne gratulacje i podziękowania od trenera i pani kierownik.

Piłka nożna:
       O Puchar Tymbarku
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 tym dniu nauczycielki świetlicy przygotowały dla dzieci wiele atrakcji np: układanie puz-

zli, przechodzenie przez tunele, zjadanie plasterka cytryny z uśmiechem na twarzy. Pod-

czas wykonywania zadań uczniom towarzyszyły panie wychowawczynie, które im dopingowały  

i służyły pomocą.                                                                                               

Po zakończeniu wszystkich konkurencji, rozpoczęła się część główna. Pani kierownik świe-

tlicy przeczytała uczniom tekst ślubowania. Dzieci  przyrzekły, że będą przestrzegać wszystkich 

jego punktów. Od tej pory stały się pełnoprawnymi członkami świetlicy. Uroczystość zakończyła 

się wspólnie zaśpiewaną  piosenką pt. "Jestem pierwszaczek". 

W

Organizatorkami uroczystości były panie: 

Anna Markowska i Iwona Żurawska.
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Pani Magdalena Słobodzin-Wald realizuje ze Świetliczkami projekt, 

który ma na celu promowanie postaw patriotycznych  i przywracanie pamięci lokalnej 
poprzez odkrywanie historii "małych ojczyzn".

W świetlicy

   

Panowie i Panie.
Oto Prażanie

dukacyjna gra karciana z historycznymi zagadkami proponowana przez fundację to świetna 

zabawa, a zarazem lekcja historii w atrakcyjnej formie. Czas spędzony w świetlicy jest do-

skonałą okazją do uzupełnienia wiedzy historycznej, na którą nie ma miejsca w podstawie progra-

mowej. Gra zainspiruje do odkrywania historii i życiorysów znanych i zasłużonych mieszkańców 

warszawskiej  dzielnicy  Pragi.                                                

Oprócz walorów edukacyjnych, gra zachęca do rozwijania tożsamości lokalnej. Buduje i po-

głębia przywiązanie do postaci i miejsc stanowiących nasze naturalne środowisko rozwojowe. Pro-

muje postawy i wartości prospołeczne. Taka aktywność pozwala lepiej zrozumieć i upamiętnić hi-

storię  najbliższego  otoczenia.  Co  tydzień  pani  Magda  podczas  półgodzinnych  zajęć  opowiada 

Świetliczkom  o ciekawych ludziach, którzy przyczynili się do rozwoju naszej dzielnicy.

E
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Wydarzenia

Ogłaszamy międzyświetlicowy konkurs 
plastyczno-techniczny

Dzielnicowe finały zajęć 
„Od zabawy do sportu”

W hali sportowej naszej 
szkoły odbyły się finały 
zajęć ruchowych dla 
dzieci ze świetlic
szkolnych na Pradze.  
Przybyli uczniowie 
z innych placówek wraz 
ze swoimi nauczycielami. 
Zajęcia z naszymi 
Świetliczkami prowadził 
nauczyciel wychowania 
fizycznego pan Tomasz 
Kozak.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających

 do świetlicy szkolnej.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I – klasy I - II
kategoria II – klasy III - IV

Przedmiotem konkursu jest „Drzewko Bożonarodzeniowe”. Forma pracy ma być 

przestrzenna – wysokość drzewka  nie  powinna przekraczać 30cm.

Za organizację konkursu odpowiedzialne są panie: Beata Kowalewska i Renata Kotra.

Prace składamy w świetlicy do dnia 20 XII 2019.   Życzymy powodzenia !!!!
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Niektórzy z nas już pewnie nie pamiętają 
czasów, kiedy wszyscy otrzymywali 

od rodziny i znajomych kartki 
z najserdeczniejszymi życzeniami w czasie 

Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. 
Był to wyjątkowo miły zwyczaj ...

Kącik plastyczny

   

od kierunkiem pani Anny Sobczyk 

dzieci robiły kartki na Boże Naro-

dzenie.  Pani Ania pokazała im jak pro-

stym sposobem i z niewielkiej ilości ma-

teriałów można  wykonać  bardzo  atrak-

cyjne bożonarodzeniowe podarunki. 

   Mamy nadzieję, że zwyczaj wysyłania 

życzeń  pocztą  lub  obdarowywania  się 

nawzajem życzeniami na własnoręcznie 

wykonanych  kartkach  wciąż  pozostanie 

żywa.  Jest  to  ważny  element  tradycji, 

który  zbliżał  ludzi,  nie  pozwalał  zapo-

mnieć o najbliższej rodzinie i znajomych 

w ten  wyjątkowy dla  nas,  pełen  wzru-

szeń i refleksji świąteczny czas.

P

Obdaruj
swoich bliskich



Gość miesiąca

fera była bardzo uroczysta i podniosła. Śpiewaliśmy między innymi: „Pierwszą kadrową”, „Roz-

kwitały pąki białych róż”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Pałacyk Michla” i wiele innych 

pieśni wojskowych. Wszystkim wspólne śpiewanie bardzo się spodobało.  Przypomnieliśmy sobie 

atmosferę Święta Odzyskania Niepodległości.

Za uroczystość odpowiedzialna była pani Katarzyna Siedlecka
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W tym roku szkolnym pani Ania po raz 
kolejny zorganizowała w świetlicy zajęcia 
na temat zdrowego odżywiania się.

W świetlicy

   

ani  Anna  Markowska  opo-

wiadała  Świetliczkom  

o zasadach zdrowego odżywiania 

się.  Kiedy  jadać  posiłki,  

z czego mają być skomponowane, 

czego unikać – były to główne te-

maty tego spotkania.  Tłumaczyła, 

że musimy dostarczać organizmo-

wi niezbędnych witamin i minera-

łów. Powinniśmy codziennie spo-

żywać  nabiał,  gdyż  szczególnie 

dzieci  w  okresie  intensywnego 

wzrostu  potrzebują  dużo  mleka 

oraz jego przetworów. Świetliczki 

dowiedziały się, że najbardziej wartościowe są produkty z pełnego ziarna takie jak: chleb razowy, 

chleb orkiszowy, kasze, płatki i makarony. Pani Ania Markowska zachęcała również do codziennej 

aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz zaznaczyła, jak ważny dla dzieci jest długi sen. 

Następnie uczniowie otrzymali kolorowe plansze, gazety, klej i nożyczki. W grupach, przy 

wsparciu pań ze świetlicy miały za zadanie wykonać jednodniowy jadłospis. Na koniec każda  

z grup zaprezentowała swoją pracę. Wszystkie dzieci wybrały najbardziej wartościowe produkty. 

Pani Ania Markowska pogratulowała wszystkim i podziękowała za zaangażowanie oraz zachęcała 

uczestników zajęć do wykorzystania zdobytej wiedzy na co dzień. 

P

   Zjedz coś …   
pysznego 
i zdrowego
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W świetlicy



Zawód - 
Ratownik 

Gość miesiąca

 

                

   29 listopada w świetlicy miało 
miejsce ważne wydarzenie. 
Odwiedził nas pan, który na co dzień 
pracuje  jako ratownik medyczny. 
Pani Magda Słobodzin-Wald 
przedstawiła go uczniom i podkreśliła 
jak ważna jest praca, którą wykonuje. 
Jest to zawód bardzo trudny oraz 
niezwykle odpowiedzialny ponieważ, 
ratownicy na co dzień biorą udział 
w ratowaniu ludzkiego życia. 

medyczny

Pan ratownik 
zaprezentował 
uczniom cały 
sprzęt, jakiego 
ratownicy 
używają 
codziennie
w swojej pracy.



Szczególnie chłopcy byli zafascynowani ambulansem 
medycznym. Kto wie, może kiedyś któryś z nich 
zostanie ratownikiem?

Gość miesiąca

Jeden z uczniów został 
poproszony przez pana 
ratownika o pomoc 
w demonstrowaniu 
sprzętu.

Za zaproszenie gościa i organizację pokazu odpowiedzialna była pani Iwona Żurawska



W świetlicy

”Misiu, misiu 
pokaż łapki ...”

Pani Renata Kotra zorganizowała doroczny 
Dzień Pluszowego Misia. Były piosenki o misiach 
i misiowe zabawy. Na koniec został rozstrzygnięty 

konkurs plastyczny na najsympatyczniejszego Misia. 
Laureaci otrzymali od pani Magdy ciekawe nagrody. 

Prezentujemy zwycięskie prace.
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Redakcja kwartalnika

Świetliczek

Redaktor naczelna

Magdalena Słobodzin-Wald

Koordynatorzy treści gazety

Nauczyciele ze świetlicy
oraz

Świetliczki

Redakcja graficzna

Beata Kowalewska

Korekta i przygotowanie do druku

Beata Kowalewska

Ilustracje, rysunki, prace malarskie i wszystkie prace plastyczne

Świetliczki

 http://swietlica135.blogspot.com
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