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W związku z rozpoczętym postem 
14 lutego, przygotowaliśmy na 

gazetce ściennej 
KALENDARZ WIELKOPOSTNY

na który sukcesywnie przez ponad 
40 dni przypinaliśmy zdjęcia, cytaty, 

które nam przypominały o tym 
ważnym czasie. Odliczaliśmy dni do 

długo wyczekiwanych 
Świąt Wielkanocnych 

za możliwość zorganizowania kiermaszów w szkole i przy 

kościele



Przed Świętami 
wykonaliśmy całą masę 
kartek wielkanocnych, 

zarówno najmłodsi jak i 
najstarsi uczniowie brali 

czynny udział w pracach.







Kartki wyszywane 
nicią.

Popularny 
ostatnimi czasy haft 

matematyczny 
i jego przełożenie 

na sztukę 



Zadbaliśmy o świąteczną 
atmosferę naszej świetlicy.



Zajączki,
kurczaczki, 
jajeczka,
koszyczki,
palemki 


Świąteczna 
papieroplastyka



2 kwietnia 
obchodziliśmy 

Światowy Dzień 
Świadomości 

Autyzmu.



Tegoroczna 
wiosna bardzo 

ciepło nas 
zaskoczyła 
Tym samym po 

świętach 
rozpoczęliśmy na 
nowo dekorować 
naszą świetlicę.



Na świetlicy właśnie tak 
płynie czas…

Jest czas na tworzenie, 
pomaganie, rozwijanie 

pasji…
Jest czas na naukę, 
odrabianie lekcji…

Jest czas na zabawę…
To wszystko w tej samej 

chwili na jednym 
z znienacka zrobionym 

zdjęciu 



Na świetlicy rozmawiamy 
o minionym dniu, naszych 
planach, sukcesach, 
porażkach. Możemy 
cieszyć się i rozmawiać 
swobodnie. 

Zawiązujemy przyjaźnie, 
czasami dajemy mooocno
o sobie znać ale Pani nie 
mówi ciiiiiiii  ha ha ha



Mamy też swoje 
ulubione zabawki, 
często z trudem 
przychodzi nam 

zniszczenie tego co 
zbudowaliśmy ale 

wiemy, że musimy dzielić 
się z innymi dziećmi 



Prace przy których jest 
najwięcej bałaganu 

sprawiają nam najwięcej 
radości.

Sadzenie cebulek to dla 
nas pestka!

Grafik dyżurnych 
,, podlewaczy” ustalony!



Udało się!
Wyhodowaliśmy 

własny
szczypiorek 



Wybitni Polacy
Ostatnio mówiłam, 
że starsi grają z 

młodszymi, 
usłyszałam pffff, 

niemożliwe!
Zdjęcie zrobione z 

ukrycia!
Najmłodsi z 
najstarszymi!

Pytam, niemożliwe?



To jest nasz 
najnowszy 
świetlicowy
HIT - kręgle!

Nasza 
wyobraźnia nie 

ma granic !



Prace domowe odrabiamy codziennie !

Ile my mamy 
energii!

Nawet po 7 
lekcjach , mamy 

ochotę na 
wygibasy 



Nie ma dnia 
abyśmy nie 
korzystali 

z gier 
świetlicowych.





Dziewczynki te 
kalambury są dla 

gimnazjum! …
Yyyy…

Proszę Panią ale my 
sobie poradzimy hi hi !

Jak tu nie uwielbiać 
tych Małych Śmieszek 





W naszym 
świetlicowym 

sklepiku, panuje 
ład i porządek.



Prawda jest taka, że 
im cieplej jest na 

zewnątrz tym mniej 
czasu spędzamy w 

świetlicy.
Co nie oznacza, że 
brakuje nam weny i 

energii!



W sumie 
dlaczego nie 

mamy się bawić!
To miał być gest 

żegnaj zimo, 
witaj wiosno 



Jak spożytkować 
czas?

W zasadzie 
każdy dzień jest 
niespodzianką. 
Czasami jednak 

chcemy tylko 
posiedzieć i nic 

nie robić 



Po prawie dwuletnim 
tworzeniu gazetek 

świetlicowych, 
dochodzimy do wniosku, 

że najbardziej 
zaskakującą i 

najciekawszą odsłoną 
naszych poczynań 
jesteśmy MY SAMI!

Uczniowie SP Gowidlino.
Z roku na rok coraz to 

bardziej ciekawi 
otaczającego nas świata.



Jaki będzie maj, czerwiec? 

oby słoneczny 

Niebawem kolejne wydanie 

gazetki świetlicowej

Do zobaczenia
wychowawcy świetlicy

Natalia Mejna

&

Franciszek Wróbel


