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Zajęcia świetlicowe
Autor: Asia
25.03.2020.
Zmieniony 16.04.2021.

.

OBIADY w STOŁÓWCE SZKOLNEJ Od 07.04.2021. w naszej szkole wydawane są obiady dla dzieci
objętych dożywianiem przez MOPR.
Kontakt w sprawie obiadów z kierownikiem świetlicy szkolnej panią Katarzyną Kalką: przez mobiDziennik .

Wychowawcy świetlicy szkolnej:
pani Katarzyna Kalka - kierownik świetlicy
pani Anna Bujnarowska, pani Anita Kowalkowska-Marcola,
pani Anna Michałowska-Jęczek, pani Marzena Łakomy
pani Agata Cichocka, pani Joanna Synecka, pani Grażyna Zygmunt
pan Lechosław Jacyszyn, pan Jarosław Woźniok

Zajęcia świetlicowe stacjonarnie i na odległość
Na stronie padlet.com - "Świetlica w domu" - publikujemy propozycje twórczego i kreatywnego
spędzania czasu wolnego. Możesz znaleźć tam pomysły na zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe i
czytelnicze. Wyszukasz ciekawe filmy, bajki muzyczne i przedstawienia edukacyjne. Stronę tworzą
wszyscy wychowawcy świetlicy. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Link do zasobów zamieszczonych na portalu padlet.com dostępny jest bezpośrednio u wychowawców
świetlicy.
Można kontaktować się z wychowawcami świetlicy szkolnej przez pocztę elektroniczną:
swietlicaszkolapodstawowa@gmail.com oraz dziennik elektroniczny. Zachęcamy też do dzielenia się
Waszymi pracami i pomysłami zabaw w wolnym czasie. Zdjęcia prosimy wysłać przez mobiDziennik lub
http://www.sp3.bytom.pl
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na maila: swietlicaszkolapodstawowa@gmail.com.

12.04. - 16.04.2021
&bdquo;Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje&rdquo;
Zagadki wiosenne:
W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima ...
Przyjdzie z wiatru ...
Mówią &ndash; że w nim jak w garncu, nieustanna zmiana ...
Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie ...
Chociaż to miesiąc długi ...
Zobaczysz je wiosną ...
Powrócił do nas z dalekiej strony ...
Co ona przekopie ...
Co buduje każdy ptak ...
Poznajemy wiosenne kwiaty - film:
https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s
Ciekawostki na temat wybranych gatunków ptaków. Zagadki:
https://www.youtube.com/watch?v=Wy3ZcEOhlfo
Prace plastyczne "Wiosenne kwiaty", "Ptaki wiosną" - np. jaskółki, bociany...
(prace proszę przesyłać przez mobiDziennik do wychowawców świetlicy)
Nasze wiosenne prace:

.

.

.

.

.

.
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07.04-09.04.2021r.
"Literatura uskrzydla"
2 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Data jest nieprzypadkowa, bo tego
samego dnia przypadają urodziny Hansa Christiana Andersena- autora wielu popularnych baśni. Święto
zostało ustanowione w 1967 r. przez IBBY (Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi). My też
świętujemy! Z tej okazji w ramach Międzyszkolnego Projektu Czytelniczego "Literatura uskrzydla"
nakręciliśmy dwa filmiki. Tym razem czytają uczniowie ze szkół biorących udział w projekcie. Z naszej
szkoły czytają uczniowie klasy 1a, 2a i 3b. Zapraszamy do wysłuchania książki Agnieszki Stelmaszyk
"Zbawcy książek".#literaturauskrzydla
cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=U8Dy8EVepwU
cz.2
https://www.youtube.com/watch?v=kI1yD-fk9MM
22.03 - 31.03. 2021r.
Czytamy wiersze dla dzieci w ramach projektu "Literatura uskrzydla" Nowy cykl filmowy w ramach
Międzyszkolnego Projektu Czytelniczego "Literatura uskrzydla" już gotowy! Tym razem nauczyciele
trzech szkół biorących udział w projekcie (SP3, SP36 oraz SP 46 w Bytomiu) czytają dla Was wiersze dla
dzieci. Zapraszamy!

08.02.2021r.
Świetlicowy karnawał!
Zamiast tradycyjnego balu w tym roku wychowawcy świetlicy zorganizowali gry i zabawy dla
tajemniczych wychowanków świetlicy ukrytych pod barwnymi maskami.
..

25.01.2021r.
Uczniowie wyróżnieni dyplomem "Super Świetlika"
Nadszedł czas podsumowań związanych z końcem semestru. W świetlicy nagrodzono najbardziej
aktywnych wychowanków, prezentujących pozytywne postawy względem swoich rówieśników i
nauczycieli.

21.01.2021r.
Zdalne życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
21 i 22 stycznia wypadają bardzo ważne święta, a mianowicie Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji
uczniowie naszej szkoły przygotowali krótki film przekazujący moc życzeń dla swoich Babć i Dziadków!
Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia! Zapraszamy do obejrzenia!
https://youtu.be/uwPDDFbzuR0

http://www.sp3.bytom.pl
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20.12.2020r. - 22.12.2020r.
W świątecznym nastroju...
W ramach międzyszkolnego projektu czytelniczego "Literatura uskrzydla" nauczyciele trzech bytomskich
szkół (SP3, SP36, SP46) zrealizowali online cykl "Najpiękniejsze świąteczne opowieści". Zapraszamy
do wspólnego, rodzinnego słuchania i nadsyłania przez mobiDziennik własnoręcznie wykonanych
świątecznych ilustracji. Najpiękniejsze prace wezmą udział w losowaniu nagród.

padlet.com/joannasynecka/n2pbfb84r02472ue
Przesyłamy również serdeczne życzenia, aby nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia upłynęły w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejna świąteczna opowieść jest o pewnym małym chłopcu i szczególnym miejscu pod choinką.
Zapraszamy do słuchania:
https://youtu.be/2uen4Pb6jDQ
Wszystkie najpiękniejsze świąteczne opowieści znajdziecie tutaj:
padlet.com/joannasynecka/n2pbfb84r02472ueNajpiękniejsze świąteczne opowieści - rozstrzygnięcie
konkursu
W szkolnym konkursie na ilustrację do najpiękniejszych świątecznych opowieści w ramach projektu
czytelniczego "Literatura uskrzydla" nagrodzeni zostali:
Hania Skop z klasy 1a
Paulinka Kopeć z klasy 1a
Zuzia Krauz z klasy 2a
Piotr Yarychevski z klasy 2a
Nikodem Szmit klasa 2b
Nadia Szopa z klasy 2b
Anastasiia Yarychevska z klasy 4a
Magda Skop z klasy 5a
Daria Yarychevska z klasy 8a Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane prace!

14.12.220r. -18.12.2020r.
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
Wychowawcy świetlicy szkolnej czytają dla Was najpiękniejsze świąteczne opowieści. Czy potraficie
rozpoznać
które panie czytają? Na Wasze odpowiedzi czekamy na mobiDzienniku do 18 grudnia.
Pierwsza opowieść jest o świętach małego żółwia Franklina:

https://youtu.be/K4YPvVHp06c

30.11.2020r. - 04.12.2020r.
Galeria prac świetlicowych:

http://www.sp3.bytom.pl
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Mikołajki! Mikołajki!

Tradycje górnicze na górnicze święto...

.

Andrzejkowe tradycje i wróżby:

Piątek 27.11.2020r.
Plastyczne propozycje do wspólnego wykonania
Zabawne i proste zajęcia plastyczne dla dzieci:
https://youtu.be/1qmiCGgUvMM

Bardzo dziękujemy za nadesłane przez Was prace:

.

Czwartek 26.11.2020r.
"Bon czy ton - savoir-vivre dla dzieci"
Przedstawiamy Wam znaną i lubianą książeczkę autorstwa Grzegorza Kasdepke w postaci audiobooka.
Czyta aktor teatru Kultureska Krzysztof Przybylski. Bawcie się dobrze i uczcie się dobrych manier!
Zachęcamy Was do sięgania w tym wyjątkowym czasie po wartościowe książki! A takimi z pewnością są
książki Grzegorza Kasdepke!
Mile widziane będą ilustracje wykonane przez Was i przesłane do wychowawców świetlicy przez
mobiDziennik.
https://youtu.be/SX2IOQ5aGXk
http://www.sp3.bytom.pl
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Środa 25.11.2020r.
Magiczne słowa
Proszę, dziękuję, przepraszam - trzy magiczne słowa, które słyszycie od zawsze. Dobrze znane i
oczywiste, jednak stopniowo wychodzą z codziennego użycia. Czy pamiętacie, że &bdquo;proszę"
powinno się pojawić, gdy prosimy o pomoc; &bdquo;dziękuję", gdy ją otrzymujemy, a
&bdquo;przepraszam" w chwili, gdy zrobimy coś niewłaściwego?
Posłuchajcie piosenki o niezwykłej magii tych szczególnych słów...
Wykonajcie ilustrację i prześlijcie jej zdjęcie przez mobiDziennik do wychowawcy świetlicy szkolnej.

https://youtu.be/Iz_VSfa_VaE

Wtorek 24.11.2020r.
"Grzeczność i i dobre maniery"
Propozycja krótkiego filmiku o sympatycznych Molikach książkowych. W tym odcinku Moliki rozmawiają o
dobrych manierach. Tłumaczą dlaczego zawsze należy zachowywać się stosownie do sytuacji. Zachęcają
też do tego by jak najczęściej mówić: dziękuję, proszę, przepraszam. O dobrym zachowaniu sporo wie
sowa, która włącza się do dyskusji. W programie prezentowane są książki &bdquo;Co wypanda, a co nie
wypanda&rdquo;, &bdquo;Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie o bon tonie&rdquo;, &bdquo;Dobre
maniery nie tylko dla przedszkolaków&rdquo; oraz seria książek o Cecylce Knedek.

https://vod.tvp.pl/video/moliki-ksiazkowe,grzecznosc-i-dobre-maniery,26957456
Propozycje do kolorowania:
- jestem miły i uprzejmy
- znam czarodziejskie słowa
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=kolorowanki+o+tematyce+dobrego+wychow
ania&client=firefox-bd&sa=X&ved=2ahUKEwijiqb8jZntAhUai8MKHbNvC30QjJkEegQIBBAB&biw=1503&bih=667#imgrc=dNdqki
vkBmgyyM
Kolorowanki mogą stać się inspiracją do wykonania własnych rysunków. Zachęcamy!

Poniedziałek 23.11.2020r.
W tym tygodniu tematem przewodnim zajęć są zasady dobrego wychowania - czyli savoir vivre.
Posłuchajcie jak dzieci śpiewają o zasadach dobrego wychowania:

https://youtu.be/8PGR50vcJgI
http://www.sp3.bytom.pl
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https://youtu.be/-JIrvxJheRA
Wykonajcie pracę plastyczną na temat "Dobre wychowanie z nami zostanie"

Piątek 20.11.2020r.
Nasi wychowankowie zaprezentowali w jaki sposób spędzają czas po zdalnych lekcjach.
Wielu z nich skorzystało z propozycji wychowawców świetlicy:

Wasze ilustracje do ulubionych bajek:

"Stop uzależnieniom" - Wasze prace:

...
Czwartek 19.11.2020r.
Wykonaliście piękne ilustracje do przygód "Gangu Fajniaków":

...

Proponujemy Wam ćwiczenie z książki &bdquo;Uważność i spokój żabki&rdquo; E.Snel
Czyta Agnieszka Marszałek:
"Skupienie się na oddechu zawsze pomaga. Dzieciom, rodzicom, babciom i dziadkom. Przy dużych i
małych kłopotach. To jest pierwszy i najważniejszy krok do tego, żeby świadomie reagować na stresujące
czy ciężkie sytuacje: zatrzymać się i skupić na oddychaniu. W pełni świadomie wziąć kilka głębokich
oddechów".

https://youtu.be/DJuLA6lOz1I

Środa 18.11.2020r.
Posłuchajcie bajki "Droga do szczęścia" - czyli o tym czy szczęście jest daleko...
http://www.sp3.bytom.pl
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Jerzyk marzy o szczęściu... o wędrówce w nieznane! Kiedy przyjdzie mu zmierzyć się z niespodziewaną
przygodą będzie miał szansę odkryć, że poszukiwane przez niego szczęście miał pod nosem przez cały
ten czas.
Po wysłuchaniu spróbujcie wykonać własną ilustrację do ulubionej bajki.

https://youtu.be/6PuTmPYYNXw

Wtorek 17.11.2020r.
Dzisiaj czytamy z "Gangiem Fajniaków"
Spokojny dzień przerwało nagłe pojawienie się Pieska Piotrusia, który szybko wbiegł do Fajniakowego
domku krzycząc &ldquo;pomocy&rdquo;! Fajniaki szybko zbiegły na dół i zobaczyły, że Piotruś znalazł w
lesie pszczółkę, którą natychmiast trzeba było się zaopiekować. Słoneczko Sonia dobrze znało to
maleństwo i wytłumaczyło Fajniakom, co może być przyczyną tak złego stanu pszczółki. Chmurka
Celinka nie czekała ani chwili i szybko poleciała do lasu sprawdzić, co stało się z kwiatami, niezbędnymi
do zachowania pszczół w dobrej kondycji. Szybko okazało się, że za podeptaniem kwiatów stoi psotnik
Stefek, który chyba od razu zrozumiał poważne skutki swojego niegrzecznego zachowania. Fajniaki
szybko zabrały się do pomocy, połączyły swoje supermoce - las zazielenił się na nowo, a pomiędzy
trawami wyrosły kwiaty. Kwiatowy nektar szybko postawił pszczółkę na nogi!
Jeśli macie ochotę wykonajcie ilustrację do przygód Fajniaków i prześlijcie zdjęcie.

https://youtu.be/-oUDPz3ILi0

Poniedziałek 16.11.2020r.
Domowe zabawy w kodowanie - zaszyfrowana zagadka
Czy chcecie zmierzyć się z zaszyfrowaną zagadką? Kto złamie kod i odgadnie hasło?
Klucz do szyfru znajdziecie klikając w link:

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2020/03/zaszyfrowanazagadka.pdf
Zadanie dla chętnych na ten tydzień - wykonaj pracę na temat "Stop uzależnieniom"

Piątek 13.11.2020r.
Uczymy się rysować
Jak narysować konia? Ulubionym zwierzęciem marszałka Józefa Piłsudskiego był koń.
Spróbujcie narysować konia wg wskazówek zawartych w filmiku:
http://www.sp3.bytom.pl
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https://youtu.be/dpT6t5Z3NiU

Czwartek 12.11.2020r.
"Co to jest Niepodległość"
Zobaczcie piękny animowany film ilustrowany piosenką "Co to jest Niepodległość?"

https://padletuploads.storage.googleapis.com/507107169/e2a56382497aa4466803bb2280046bbb/Co_to_jest_Niepodle
g_o__.mp4
Nasze prace - "Barwy narodowe"

Wtorek 10.11.2020r.
Uroczystości z okazji 11 listopada
Zapraszamy na zdalną akademię przygotowaną przez uczniów i nauczycieli
z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada
Akademia dla klas I-III
https://youtu.be/wQp2LwJ6zb0

Przy okazji Święta Niepodległości nasi wychowankowie nadesłali zdjęcia z wykonaną
przez siebie flagą narodową:
"Literatura uskrzydla"
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Projekcie Czytelniczym pt: &bdquo;Literatura
uskrzydla&rdquo;. Jest to projekt realizowany przez naszą szkołę we współpracy ze Szkołą
Podstawową nr 46 oraz Szkołą Podstawową nr 36 w Bytomiu. Program powstał w celu promowania
czytelnictwa oraz zagadnień kulturalnych na poziomie szkoły podstawowej. Co miesiąc realizujemy
różne działania czytelnicze: np. wspólne czytanie książki Joanny Bednarek &bdquo;Niesamowite
przygody dziesięciu skarpetek&rdquo;... Wszystkie działania opisane są na szkolnym profilu
facebookowym oraz na wirtualnej tablicy biblioteki szkolnej.
https://padlet.com/joannasynecka/n2pbfb84r02472uePrzedstawiamy ilustracje dzieci wykonane
do książki Joanny Bednarek &bdquo;Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek&rdquo;

Poniedziałek 09.11.2020r
http://www.sp3.bytom.pl
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Propozycje gier i zabaw to nasz sposób na nudę w wolnym czasie!
Ćwicz umysł
sudoku.com/pl
pl.pinterest.com/pin/351351208430898896/
Gry i zabawy
rysopisy.eduzabawy.com/gry-i-zabawy
Zadanie dla chętnych do wykonania w tym tygodniu: flaga lub kokarda w barwach narodowych

__________
25.06.2020r.
Wakacyjne plany
"Zabawa w podróż" - bajka muzyczna
https://youtu.be/HPDLucRaMS4

24.06.2020r.
Wakacyjna mapa polski
Propozycja pracy plastycznej: wykonaj "Mapę wakacji"
https://youtu.be/zl3w0LBr4TU

23.06.2020r.
Dzień Ojca
Wszystkim ojcom, tatusiom, tatulkom, papciom, rodzicielom w dniu ich święta życzymy wszystkiego
najlepszego spełnienia marzeń, sukcesów w życiu zawodowym i powodzenia w życiu osobistym!

http://www.sp3.bytom.pl

Kreator PDF

Utworzono 18 April, 2021, 08:30

Szkoła Podstawowa nr 3

22.06.2020r.
Lato czeka!
Piosenki na letnie przygody:
Piosenka pochodzi z filmu "Szatan z siódmej klasy"
Słowa: Ludwik Jerzy Kern, Muzyka: Witold Kiemieński
https://youtu.be/_mQalPVp2ug

17.06.2020r.
Propozycja zajęć muzycznych:
Bajka muzyczna "Wielki festiwal"
https://youtu.be/hLHa38-n4vE
Tekst: Jerzy Dąbrowski, Muzyka: Jerzy Matuszkiewicz, Adam Skorupka

16.06.2020r.
W kulinarnym świecie
Przesłaliście pyszne propozycje swoich ulubionych dań.
Palce lizać, aż ślinka cieknie jak się patrzy na wasze smakołyki.
Życzymy smacznego!

15.06.2020r.
Wakacji nadchodzi czas!
Zabawy z wykorzystaniem skakanek i piłek na podwórku, w parku
"10 pomysłów na orgyinalne gry i zabawy w czasie wakacji".
http://www.sp3.bytom.pl
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miastodzieci.pl/czytelnia/10-pomyslow-na-oryginalne-gry-ićwicz umysł &ndash; gry umysłowe
sudoku.com/plhttps://pl.
pinterest.com/pin/351351208430898896/
10.06.2020r
&bdquo;Mój ulubiony bohater z bajki&rdquo;
- praca plastyczna - technika dowolna - czekamy na Wasze prace
kolorowanki
www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/szablon-serca
zajęcia ruchowe przy muzyce w domu
www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI

09.06.2020r.
"Podróże, podróże, to zabawa ciekawa..."
Propozycje zabaw ruchowych: Gra w piratów
https://youtu.be/Y9emmoJsU3g
08.06.2020rPropozycje na nadchodzący tydzień:
Słuchanie bajek czytanych przez lektorów.
www.youtube.com/watch?v=Xe3B8tGjKXE
Kalambury&rdquo;- zgadywanie tytułów książek
- www.youtube.com/watch?v=1YPSkOeaE20
ćwicz umysł &ndash; gry umysłowe
http://www.sp3.bytom.pl
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www.gry.pl/gry/puzzle

05.06.2020r.
Akcja internetowa #CzytamDalej
Zapraszamy na film, który przygotowali nauczyciele naszej szkoły czytając wiersz Jana Brzechwy
&bdquo;Jak rozmawiać trzeba z psem&rdquo; w ramach akcji
#CzytamDalejhttps://youtu.be/sHJsRLyFqMw
04.06.2020r.Wirtualny Festiwal Czytania
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przygotowaliśmy Wirtualny Festiwal Czytania.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną odbywa się on w całości w sposób zdalny na szkolnej stronie
internetowej oraz profilu szkoły na Facebooku. Uczniowie wraz z nauczycielami w fantastycznych
przebraniach biorą udział w Paradzie Książkowych Postaci (dzięki nadesłanym zdjęciom i filmikom).
Dzieci, rodzice oraz nauczyciele mają możliwość przed kamerami przeczytać szerokiej publiczności
fragmenty swoich ulubionych książek. Podczas festiwalu
podsumowujemy także przeprowadzone
wcześniej konkursy czytelnicze. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursach, wykonane prace,
nadesłane zdjęci i filmiki. Życzymy wspaniałej zabawy podczas Festiwalu oraz wielu przeczytanych
książek! Pozdrawiamy serdecznie! Bibliotekarze szkolni i wychowawcy świetlicy szkolnej :) Zapraszamy
do zakładki Wirtualny Festiwal Czytania
Podczas Parady Książkowych Postaci Krasnoludki wraz z Królewną Śnieżką przedstawiły
nieznaną wersję znanych wydarzeń... https://youtu.be/nTDwS_L8Qu8 01.06.2020r. Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka wszystkim naszym milusińskim życzymy radości i uśmiechu na co dzień!
Wychowawcy świetlicy szkolnej

Kliknij żeby zobaczyć album przygotowany z okazji Dnia Dziecka...
Z okazji Dnia Dziecka mamy dla Was propozycje bajek do wyboru:
&rdquo;Wicher&rdquo;, &bdquo;Pinokio&rdquo;, &bdquo;Tajemniczy ogród i ptak&rdquo; Miłego
oglądania!
http://www.sp3.bytom.pl
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youtu.be/7QSNtSAiGDQ
youtu.be/nln9WIqACnM
youtu.be/kMvLHv6QgWw Słuchamy piosenek Majki Jeżowskiej i nie tylko:
- youtu.be/gCoFVxMit4o
- youtu.be/H0d-zG2Z2-g
Ćwiczymy umysł &ndash; gramy w gry (państwa i miasta, statki, znajdź różnice, układanie puzzli)
pl.pinterest.com/pin/351351208430898896/
- www.gry.pl/gry/puzzle

28.05.2020r.
Rośliny wokół nas
Dziękujemy za przesłanie &bdquo;zielonych&rdquo; zdjęć. Uwieczniliście na nich swoje domowe kwitnące
roślinki oraz drzewa i krzewy okryte pięknymi kwiatami. Dostrzegliście piękno otaczającej nas przyrody,
która jest z nami nie tylko w parku czy ogródku, ale również w doniczce na parapecie.
https://photos.app.goo.gl/FeHRhtJpsQYNR4jW7

Wszystkie zdjęcia znajdziecie w albumie: https://photos.app.goo.gl/FeHRhtJpsQYNR4jW7

27.05.2020r.
"Magiczny świat Harrego Pottera"
Dziś zapraszamy Was do wysłuchania fragmentu książki o Harrym Potterze.
Czyta wychowawca świetlicy szkolnej pani Ania Michałowska-Jęczek :)youtube.comHarry Potter i Kamień
Filozoficzny

26.05.2020r.
Świętujemy Dzień Matki
Dzisiaj święto naszych Mam. Przedstawiamy uroczystość, która chociaż przygotowana w domu i
przekazana zdalnie, to jednak szczerze wyraża nasze uczucia i emocje. Życzymy wszystkim Mamom
wszystkiego, co najlepsze!
•79:
Filmik z uroczystością:
http://www.sp3.bytom.pl
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https://youtu.be/yT0Ro1ZWQwA Wszystkie prace przygotowane przez dzieci dla Mam znajdziecie w
albumie:
https://photos.app.goo.gl/uUuknio8RUA4SCB16

25.05.2020.
Co najchętniej oglądają nasi najmłodsi podczas kwarantanny? Zobaczcie sami!

22.05.2020r.
Moje marzenia
Niektórzy z Was podzielili się z nami swoimi marzeniami. Oto one: podróże zapierające dech w piersiach
na południe Europy &ndash; do kolebki cywilizacji słonecznej Grecji oraz posiadanie w ogródku pod
oknem konia.

19.05.2020r."Magiczny świat Harrego Pottera"
Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu I tomu przygód Harrego Pottera.
Dziś czyta Pani Katarzyna Kalka!
Harry Potter i Kamień Filozoficzny

18.05.2020r.
Propozycje zajęć na nadchodzący tydzień:
100 rocznica urodzin Jana PawłaII &ndash; historia papieża Polaka - film
www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE
kolorowanki - jan+paweł+2+kolorowanki
http://www.sp3.bytom.pl
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coś dla relaksu
www.gry.pl/gry/dzieci
Książka dobra na wszystko &ndash; zachęcanie dzieci do czytania książek
www.youtube.com/watch?v=hvF8kr5DDaM
Zakładka do książki &ndash; jak zrobić orginalną zakładkę
www.youtube.com/watch?v=jZMo422tzyw

15.05.2020r.
100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

12.05.2020r.
Moje hobby
Niektórzy z Was pochwalili się co lubią robić w wolnym czasie.
Oto Wasze propozycje.

11.05.2020.
Propozycje zajęć:
Moje prawa i obowiązki &ndash; film
piosenka o prawach dziecka
gry i zabawy

www.youtube.com/watch?v=vBX9JnQY3zc

www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

rysopisy.eduzabawy.com/gryi zabawy/

8.05.2020r.
Galeria swietlicowa - Flagi panstw Unii Europejskiej i Syriusz. Ogrom pracy włozony w każdą pracę
zostanie nagrodzony. Gratulujemy zdolnosci i kreatywnosci

http://www.sp3.bytom.pl
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04.05.2020r.
Propozycje na nadchodzący tydzień:
Poznaj Unię Europejską
www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
Czy dobrze nam w Unii Europejskiej - film
www.youtube.com/watch?v=QEavDlAytek
Do wykonania jest praca plastyczna na temat wybranego kraju Unii Europejskiej.
Czekamy na Wasze ciekawe prace! Możecie je przesyłać przez MobiDziennik do pani Grażyny Zygmunt,
lub na swietlicaszkolapodstawowa@gmail.com.
Pozdrawiam Grażyna Zygmunt
30.04.2020r.
Majowe święta
Maj jest miesiącem szczególnym dla naszej Ojczyzny. W pierwszych trzech dniach miesiąca obchodzone
są bowiem w Polsce święta upamiętniające najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w
historii polskiej państwowości. Dzieci korzystające z propozycji zajęć świetlicowych
&bdquo;przybrały&rdquo; zatem biało-czerwone barwy. Dziękujemy za prace czekamy na więcej!

29.04.2020r.
Propozycje zajęć na majowe święta:
www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU - 1 maja &ndash; Święto Pracy
www.youtube.com/watch?v=Es2So_hUoEU - 2 maja &ndash; Święto Flagi
www.youtube.com/watch?v=wxcjrc7V5c0 - 3 maja &ndash; Święto Uchwalenia
www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk - Moja ojczyzna -praca plastyczna

Konstytucji

28.04.2020r.
Konkurs "Nasi ulubieńcy
Dziękujemy za tak liczny odzew na nasz konkurs o Waszych ulubieńcach. Nie spodziewałyśmy się tylu
zdjęć z różnymi zwierzakami, a także ich opiekunami. Na zdjęciach pokazaliście różnego rodzaju rasy
psów, ptaków, rybek, koty, świnki morskie, szczury, szynszyle. Pojawiły się nawet pająki i inne
egzotyczne zwierzęta. Ze zdjęć wynika, że bardzo dbacie o swoje futrzaki i nie tylko. Traktujecie je jak
członków swojej rodziny, za co należą Wam się słowa uznania, że potraficie dbać także o innych.
Niektórzy z Was mają w domu całkiem pokaźne mini zoo.
Swoimi ulubieńcami pochwalili się:
http://www.sp3.bytom.pl
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Natalia B., Nikodem D., Kamila D., Maciek G., Milan M., Aaron S., z kl. 1a
Maja K., Paulina S., Nikodem Sz., z kl 1b
Sara W., z kl 2a
Wiktoria Cz., Oliwier S., Filip W., Anastazja Ż., z kl 2b
Julia K., Paweł K., Katarzyna N., Olek R., Vanessa S. z kl 3a
Maja D.., Paweł D., Arek S., z kl 3b
Sebastian S., Lena T., z kl. 3c
Mikołaj Cz., Antonina J., Martyna Ł., Zuzanna R., Julia R., Nikola S., Szymon S., Julia Z., z kl 4a,
Bryan Z. z kl 4b

Galerię prac możecie odwiedzić klikając w ten link:
https://photos.app.goo.gl/RBywW2DVgodUubjm8

27.04.2020r.
Na nowy tydzień mamy nowe propozycje kreatywnego spędzania czasu wolnego:
Ćwicz umysł:
sudoku.com/pl
pl.pinterest.com/pin/351351208430898896/
Gry i zabawy:
rysopisy.eduzabawy.com
Obejrzyj bajkę:
vod.tvp.pl/category/dla-dzieci,30904391

&bdquo;Drugie życie butelki plastikowej&rdquo; &ndash; konkurs świetlicowy rozstrzygnięty
Jak twórczo wykorzystać otaczające nas zewsząd plastikowe butelki? Otóż można z nich zrobić doniczki,
kolorowe pojemniki na kredki, czy klamerki. Dzieci korzystające z propozycji zajęć świetlicowych
udowodniły swoimi pracami, że można butelce plastikowej dać &bdquo;nowe życie&rdquo; i przy tym
przyczynić się do ochrony Ziemi przed zalewem plastikowych śmieci.
Przedstawiamy prace: Amelki, Sary i Roksany. Gratulujemy pomysłowości i twórczego podejścia

"Świat za 100 lat" - konkurs plastyczny w klasach trzecich.
http://www.sp3.bytom.pl
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W klasach III rozstrzygnięto świetlicowy konkurs plastyczny "Świat za 100 lat".
Oto prace naszych uczniów. I miejsce Kasia N z 3a, II miejsce Julia M z 3c, III miejsce Julia Y z 3b,
oraz 2 wyróżnienia dla Julii K z 3a oraz Vanessy S z 3a. Gratulujemy!

23.04.2020r.
Widok z okna - konkurs fotograficzny
Przesłaliście bardzo dużo zdjęć na konkurs. Fotografie ukazują różne miejsca i zakamarki naszego
miasta, o których większość mieszkańców nawet nie wie. Uchwyciliście w kadrze miejsca o różnych
porach dnia, z różnej perspektywy. Gratulujemy spostrzegawczości. Wiele zdjęć zostało wykonanych
przy współpracy z rodzeństwem czy rodzicami. Cieszymy się, że tak wielu z was zechciało wziąć udział w
naszym konkursie, poświecić czas na wykonanie i przesłanie prac.
Oto wasze prace zebrane w kolaże oraz ich wykonawcy:
Piotr Y. kl. 1a
Nikodem Sz. kl.1b
Roksana J., Sara W. z kl. 2a
Dominik S., Anastazja Ż. z kl. 2b
Latoya K., Weronika Ł., Igor S. z kl. 2c
Hanna Cz., Julia K., Paweł K., Katarzyna N., Olek R., Fabian S. Vanessa S. z kl. 3a,
Anastasiia Y. kl. 3b
Jessica S kl. 4a,
Bryan Z. kl. 4b
Daria Y. kl. 7a
album ze zdjęciami:
https://photos.app.goo.gl/R1R8LZqJgjHuRzSW6

22.04.2020r.
Wiosenne inspiracje
Czekamy na ciekawe prace (przesyłajcie je przez MobiDziennik do pani Zygmunt (na pewno zobaczycie je
na stronie internetowej naszej szkoły)
domowe zajęcia ruchowe
propozycje na spędzanie czasu wolnego
gry i zabawy w domu,
kolorowanki,
http://www.sp3.bytom.pl
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bajki do czytania i do oglądania,
karty pracy
- view.genial.ly/5e6d20fce6130a0fcf91465d/presentation-swietlica
www.youtube.com/watch?v=Bi3zTqLmTskhttps://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s
- www.youtube.com/watch?v=Bi3zTqLmTskhttps://www.youtube.com/watch?
www.youtube.com/watch?v=Bi3zTqLmTskhttps://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s

21.04.2020r.
Emotikony
Emotikony to pismo obrazkowe XXI wieku. Dziewczynki zaprojektowały swoje emotki i pokazały cały
wachlarz emocji. Same dziewczynki na twarzach mają uśmiech i to nam daje radość. Dziękujemy
młodym artystkom i czekamy na więcej.
Wychowawcy świetlicy :)

20.04.2020r.
Maseczki ochronne
Od czwartku 16 kwietnia wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, a co za tym idzie obowiązek
zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych.
Dlatego dziś robimy jednorazową maseczkę ochronną:
www.youtube.com/watch?v=q20OWV8OxrkCzekamy na Wasze zdjęcia zrobionej maseczki. Zdjęcia
przesyłajcie przez MobiDziennik do pani Grażyny Zygmunt lub do pani Joanny Syneckiej.Zielona
planeta - W tym tygodniu naszym przewodnim tematem jest "Zielona Planeta". Obejrzyjcie film,
który przedstawia domowe projekty recyklingowe. Znajdziecie go na świetlicowym Padlecie. Wykonując
prace poproście rodziców o pomoc :)

17.04.2020r."Widok z okna"- konkurs fotograficzny. Zachęcamy Was do zrobienia zdjęć, które
przedstawią nam "wasze spojrzenie na nasze miasto". Pochwalcie się widokami z waszych okien. Na
prace czekamy do 22.04.2020.
Ciekawe propozycje zajęć dla dzieci z portalu www.bytom.pl
https://www.bytom.pl/poczytaj
https://www.bytom.pl/pokoloruj
https://www.bytom.pl/zagraj
http://www.sp3.bytom.pl
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https://www.bytom.pl/poukladaj

16.04.2020r.
Bajki-grajki to muzyczna podróż w Krainę BaśniZapraszam do wysłuchania muzycznych bajek-grajek w
wersjach stworzonych przez Jana Brzechwę. Zachęcam do wyszukania bajek w serwisie Youtube.com
- Czerwony Kapturek https://youtu.be/PP4v3OREaZk
- Kopciuszek https://youtu.be/IIbF0FEm6r8
- Zabawa w podróż
https://youtu.be/HPDLucRaMS4

15.04.2020r.
Jak uzyskać spokój
W życiu każdego człowieka małego i dużego ważne są emocje. Nauczymy się je kontrolować. Pomoże
nam w tym Żabka. Znajdźcie 5 minut w ciągu dnia na wyciszenie. Zapraszamy do ćwiczeń z Małą
Żabką:
https://youtu.be/18SpO_lyH2Q
A na stres dobre są gniotki antystresowe - możesz wykonać je sam i używać w chwilach dla Ciebie
trudnych...
https://youtu.be/RKRPemMHg7M

08.04.2020r.
Świąteczne kartki
W ramach przerwy między jedną a drugą lekcją niektórzy z Was znaleźli czas, żeby wykonać kartki
świąteczne. Oto one, ich autorami są: Jessica S. z kl 4a, Szymon O. z kl 4b i jego mała siostra.

07.04.2020r.
Wielkanocne tradycje
Jedną z tradycji świąt Wielkiej Nocy jest zdobienie pisanek. Oto prace tych, którzy podjęli wyzwanie i
postanowili zmierzyć się z wielkanocną tradycją. Gratulujemy zdolności i kreatywności. Dziękujemy za
czas poświęcony na wykonanie prac. Zachęcamy do dalszej pracy twórczej.Autorami prac są: Magda S.
kl 4a, Mateusz R. kl 5b, Olek R. kl 3a, Ola K. kl 1a, Julia K. kl 3a, Ola K. kl 1b
06.04.2020r.
Działania artystyczne dzieci korzystających z propozycji zajęć świetlicowych.
Wszyscy wychowawcy świetlicy są pod wrażeniem działań artystycznych dzieci. Chcemy pokazać światu
http://www.sp3.bytom.pl
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dzieła stworzone przez nasze zdolne i kreatywne dzieciaczki. Pogłębiajcie swoje umiejętności i dzielcie
się nimi!
Dziękujemy!
Wychowawcy świetlicy

03.04.2020r.
Wyróżnione prace w konkursie plastycznym "Portret Wróżki Zębuszki"

Propozycje jadłospisów przedstawicieli klas czwartych:
Madzia z klasy 4a

Szymon z klasy 4b

02.04.2020r.
Wiosenna twórczość
Przedstawiamy wiosenną twórczość uczniów klas III. Gratuluję pomysłowości i umiejętności pisania
wierszy.
Marzanna piękna panna ma papierową sukienkę,
a jej dłonie całe ze słomy i jej usta różowe jak kwiaty
w wiosnę i jeszcze buty jak kwiaty pachnące.
Oliwia kl. 3
WIOSNA ZAWITAŁA WKOŁO
WIĘC WSZYSTKIM JEST WESOŁO
CIESZMY SIĘ RADOŚNIE
BO PIEKNIE W TEJ WIOŚNIE
Olek kl. 3
http://www.sp3.bytom.pl
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O wiośnie
Puk, puk, puk w okienko!
Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę
przylaszczek liliowych.
Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.
W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami.
Idzie, uderza witką
wierzbową z baziami.
Pokrywa się wszystko
młodymi listkami.
Słonko złote świeci,
idzie piękna pani.
Puk, puk chodźcie dzieci
na wiosny spotkanie.
Julia kl.3

01.04.2020r. Dziecięca wyobraźnia
Dzięki zdjęciom prac plastycznych wykonanych przez dzieci wiemy,że korzystają one z propozycji
świetlicowych. Twórczość dzieci nie ma granic. Prace są różnorodne, pomysłowe i sięgają poza
wyobraźnie dorosłego. Tak trzymać. Czekamy na wszystkie Wasze dzieła.
Pozdrawiamy!
Wychowawcy świetlicy

31.03.2020r.
Wiosenne kwiaty
W kalendarzu mamy wiosnę, jednak za oknem niekoniecznie.Żeby rozweselić swoje pokoje proponujemy
Wam wykonanie kwiatów z bibuły, papieru kolorowego lub gazety.Aby kwiaty ładnie się prezentowały
wykonajcie również wazonik ze słoiczka lub innego pojemnika - ozdóbcie go papierem, plasteliną lub
innymi materiałami jakie macie w domu.Zajęcie czasochłonne, wymagające cierpliwości, ale efekt
murowany. Spróbujcie podjąć wyzwanie. Czekamy na efekty waszych prac.A dla tych, co lubią malować
mamy inną propozycję do wykonania: praca plastyczna wykonana farbami "Wiosna w ogrodzie"
Pozdrawiamy!

http://www.sp3.bytom.pl
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30.03.2020r.
Rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu plastycznego "Wiosna, ach to Ty"
Dziękujemy wszystkim uczestnikom świetlicowego konkursu plastycznego "Wiosna, ach to Ty".
Wszystkie prace są wyjątkowe i wszystkie nagrodzimy. Wiosna obudziła się w naszych sercach.
Dziękujemy:
Sarze Wróbel, Szymonowi Kowalskiemu, Basi Nowak, Selenie Nowak, Naomi Nowak i Mai Grzesik.
Czekają na Was nagrody i dyplomy.
Gratulujemy rodzicom zdolnych dzieciaczków.

27.03.2020r.
"W zdrowym ciele - zdrowy duch"
Witamy! Propozycją zabawy na dziś jest obejrzenie krótkiej bajki "Dr Ząbek i Legenda Zębolandii" i
wykonanie do niej ilustracji. Miłej zabawy.
www.youtube.com/watch?v=tmYVbeJBn8EW ramach podsumowania tygodnia "W zdrowym ciele zdrowy
duch" przypominamy również o higienie zębów.
Ogłaszamy dla chętnych konkurs plastyczny "Portret Wróżki Zębuszki".

26.03.2020r.
Tworzymy arcydzieła!
Dziś kolejna porcja inspiracji do wykorzystania w wolnym czasie. Nie trzeba być malarzem, aby umieć
malować :) Zachęcamy do wypróbowania własnej dłoni, aby stworzyć arcydzieła...
https://www.youtube.com/watch?v=6IhSs1oirHM&t=141s Zachęcamy też do zabaw przy muzyce, żeby
rozruszać trochę ciało ponieważ działamy zgodnie z hasłem: "W zdrowym ciele zdrowy duch". Udanej
zabawy!

25.03.2020r.
Zajęcia świetlicowe na portalu Padlet.com
Na stronie padlet.com - "Świetlica w domu" - publikujemy propozycje twórczego i kreatywnego
spędzania czasu wolnego. Możesz znaleźć tam pomysły na zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe i
czytelnicze. Wyszukasz ciekawe filmy i przedstawienia edukacyjne. Stronę tworzą wszyscy wychowawcy
świetlicy. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
http://www.sp3.bytom.pl
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Link do zasobów zamieszczonych na portalu padlet.com dostępny jest bezpośrednio u wychowawców
świetlicy.
Można kontaktować się z wychowawcami świetlicy szkolnej przez pocztę elektroniczną:
swietlicaszkolapodstawowa@gmail.com oraz dziennik elektroniczny. Zachęcamy też do dzielenia się
Waszymi pracami i pomysłami zabaw w wolnym czasie. Zdjęcia prosimy wysłać na maila:
swietlicaszkolapodstawowa@gmail.com.
__________________________________________________________

#zostań w domu!
Proponujemy zabawy twórcze on-line do wykorzystania w domu:
Gry edukacyjne
https://ciufcia.pl/gry-dla-dzieci-starszych/zabawy-tworcze
Piasek z mąki
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/piasek-z-maki-przepis/
Zabawy z klamerkami
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-z-klamerkami/
Foliowy witraż
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/09/foliowy-witraz-i-konkurs-z-bambino/
Własnoręczne wykonanie zabawek z rolek
https://www.youtube.com/watch?v=8oLb8pUduMc
Zabawy z papierem
https://www.youtube.com/watch?v=UXuhPl9vjAE

Więcej propozycji znajdziecie w zakładce Świetlica szkolna

http://www.sp3.bytom.pl
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