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Miesiąc maj w świetlicy dla klas 0-1 upłynął pod hasłem ,,Mały 
ratowniczek”. Przez trzy tygodnie nasi najmłodsi uczniowie poznali zasady 
niesienia pierwszej pomocy, jak i również mieli szanse poznać osoby 
reprezentujące różne zawody związane z leczeniem i ratowaniem ludzkiego 
życia. 
Pierwszego dnia w formie zabawy uczniowie zostali wprowadzeni w temat 
ratownictwa, odpowiadając wspólnie na pytania: 
- Kim jest ratownik medyczny?  
- Jakie są numery telefonów alarmowych? 
- Jakie informacje trzeba podać dzwoniąc na numer pogotowia ratunkowego? 
Następnie dzieci przedstawiały własne przeżycia, jak i również wykonali 
wspólny plakat. 
Kolejnego dnia odwiedził nas Norbert Gniatkowski, pełniący w naszej szkole 
funkcję nauczyciela historii, jednak będący jednocześnie ratownikiem. Po 
przekazaniu teorii pan Norbert zaprosił dzieci do samodzielnego 
przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.  
Następnego dnia uczniowie świetlicy zapoznali się z bezpieczeństwem na 
drodze. W tym celu wraz      z nauczycielami wychowankowie wybrali się na 
spacer wokół szkoły, gdzie mogli przejść na oznakowanych przejściach dla 
pieszych z sygnalizacją świetlną i na pasach. Podczas wędrówki podopieczni 
dowiedzieli się, którą stroną należy chodzić kiedy nie ma chodnika oraz jakie 
czynności wykonujemy by być zawsze bezpiecznym podczas podróży. 
Kolejnym problemem, który został rozwiązany tego dnia to pożar. Uczniowie 
usłyszeli, ale i również przetestowali sposób ewakuacji z zadymionego 
pomieszczenia, wykonując w sposób spokojny i opanowany polecenia 
nauczyciela. 
Podczas następnego spotkania z cyklu,, Mały ratowniczek” nasi podopieczni 
gościli farmaceutkę panią Starczyńską pracującą w nieopodal znajdującej się 
aptece. Dzięki tym warsztatom dowiedzieliśmy się o niebezpieczeństwie 
wynikającym z niewłaściwego użytkowania leków, ale  i zapoznaliśmy się 
z charakterystyką wybranych medycznych specyfików. Podczas prezentacji 
dzieci zostały podzielone na grupy gdzie w formie zabawy utrwalali znaki 
ostrzegawcze na opakowaniach. 
 
Następnego dnia odwiedziła naszą świetlicę pielęgniarka szkolna, która 
wprowadziła uczniów w tajniki swojego zawodu. Wychowankowie mieli 
możliwość pogłębienia  wiedzy o problemy urazowe i krwotoczne. Dzięki temu 
wiedzą teraz jak działać w przypadku małych i większych urazów tj. 
skaleczenia, ale i złamania. Pracując w dwu osobowych grupach nabyli 



umiejętność bandażowania i opatrywania ran. Dzięki tej lekcji, każdy uczeń wie, 
jak powinna być prawidłowo zaopatrzona apteczka.  
Warsztaty,, Mały ratowniczek” zakończyły się testem, podczas którego, każde 
dziecko miało możliwość sprawdzenia swojej świeżo nabytej wiedzy. 
Ukoronowaniem naszych działań był dyplomik, który otrzymał każdy smyk. 
 
 
A oto świetlicowe – wiosenne prace: 
 
- myszki polne 
 

 
 

- żabki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- pszczółki 

 
 
- praca dotycząca święta 3 maja 

 
 
 
 
 
 



 - 15 maj – dzień niezapominajki 

 
 
 

W maju i czerwcu gościliśmy w naszej świetlicy starszego kolegę z klasy 
V – Pawła Błocha, który w cyklu 3-częściowym opowiedział nam o budowie, 
życiu dinozaurów, a także przedstawił wiele ciekawych filmów dotyczących tej 
tematyki. 
 
 

7.06.2014 r. odbył się w naszej szkole festyn, którego hasło brzmiało: 
„W średniowiecznym grodzie”. Podczas tego wydarzenia został rozstrzygnięty 
konkurs na gród średniowieczny. Nasze „Świetliki” również wystawiły swoją 
pracę: 
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