
Świetlica Środowiskowa w Grabowcu 

 

W listopadzie rozpoczęła działalność Świetlica Środowiskowa przy Zespole Szkół         

im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.  

Najważniejsze cele świetlicy to indywidualne rozwijanie zdolności i zainteresowań 

dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez udział w różnych formach zajęć oraz kształtowanie 

więzi ze środowiskiem lokalnym. 

 

        Zajęcia sportowe rozwijają sprawność 

fizyczną i kondycję młodzieży. Pozwalają na 

zdrowe spędzanie wolnego czasu. Młodzież 

może doskonalić swoje umiejętności w zakresie 

piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. 

 
 

  
 

    Zajęcia teatralne rozbudzają zainteresowania  uczniów teatrem, przygotowują do 

świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze, rozwijają 

wrażliwość estetyczną. Umożliwiają czynny udział w życiu kulturalnym szkoły, 

zaangażowanie w realizację imprez szkolnych.  

 



 

    Zajęcia informatyczne prowadzone są               

w trzech grupach wiekowych. Najmłodsza 

to uczniowie klas I – III szkoły 

podstawowej. Poznają tajniki pracy 

z komputerem, zasady tworzenia prostych 

rysunków i dokumentów, poznają również 

programy edukacyjne i gry rozwijające 

refleks i spostrzegawczość. Grupa starsza 

uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej 

tworzy prezentacje, krótkie publikacje 

i formy graficzne. Natomiast najstarsza 

grupa  to uczniowie gimnazjum. 

Rozwijają oni swoje zainteresowania 

informatyczne oraz fotograficzne. 

Wszyscy uczniowie według potrzeb mogą 

korzystać z zasobów Internetu.  

 

    Na zajęciach logopedycznych  dzieci mogą rozwijać mowę i umiejętności poznawcze 

oraz korygować błędy w mówieniu lub wady wymowy. Ćwiczenia z logorytmiki mają na 

celu usuwanie  przeszkód natury emocjonalno-motywacyjnej, które blokują naturalny proces 

nabywania kompetencji językowych przez dzieci. Aktywizują psychicznie dziecko w celu 

jego rozwoju słowno-intelektualnego. Ponadto: poszerzają zasób słownictwa, rozwijają 

aktywność werbalną i sprawność komunikowania się, stymulują rozwój myślenia                         

i spostrzegawczości oraz doskonalą koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową. 

 

  
 

    Na zajęciach tańca nowoczesnego i aerobiku młodzież poznaje podstawowe kroki 

aerobiku, uczestniczy w ćwiczeniach kształtujących prawidłową postawę ciała, ćwiczy 

marsze w odpowiednim tempie i  poruszanie się po parkiecie. Taniec wzmacnia układ ruchu 

oraz stymuluje układ krążenia. 

 



 

 

    „Odrabianki” to stały element świetlicy. 

Wszyscy uczniowie mogą skorzystać                   

z pomocy nauczycieli w odrabianiu lekcji. Mogą 

w skupieniu odrabiać pracę domową, przeczytać 

zadaną lekturę, wyjaśnić w grupie niezrozumiałe 

treści materiału omawianego na lekcji.    

 
 

 

    Na zajęciach kulinarnych:  dzieci poznają zasady zdrowego żywienia, sposoby 

przygotowywania posiłków, nabywają  umiejętności racjonalnego odżywiania się, uczą się  

nakrywania do stołu, robienia i dekoracji kanapek, poznają  przepisy kulinarne i tradycje 

kulinarne w Polsce. 

 

   
 

 

Zajęcia plastyczne. Każde dziecko, biorące udział w zajęciach ma możliwość 

wypowiedzenia się na swój własny sposób. Uczestnicy mogą swobodnie dysponować swoim 

wolnym od zajęć czasem poznając techniki plastyczne, które na lekcjach plastyki są tylko 

zasygnalizowane. W doborze technik oraz treści działań plastycznych uwzględnia się 

wszechstronny rozwój dziecka, kształtowanie jego wyobraźni i myślenia twórczego oraz 

predyspozycje ze względu na wiek.   Głównym celem zajęć plastycznych jest również 

wykonywanie różnych form plastycznych na użytek dziecka w ramach integracji środowiska 

szkolnego i rodzinnego. 

 

 

 

 

 



Impreza świetlicowa  
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Przygotowała Iwona Karczmarz 


