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Zakupiony do sal świetlicowych  

dzięki składkom rodziców uczniów. 



Prezentacja fotograficzna majątku świetlicowego zgormadzonego  

przez sześć lat jej działalności w SP nr 357. 
 

 

Świetlica szkolna funkcjonuje od pierwszego dnia działalności SP nr 357, czyli  

od 1 września 2014 roku. Swoją działalność w zakresie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne, zabawki i materiały plastyczne w dużym stopniu opiera           

na  dobrowolnych  składkach rodziców dzieci uczęszczających do niej. 

Fotograficzne materiały przedstawiają to, czym dysponuje świetlica dzięki 

wsparciu rodziców uczniów. W zasobach świetlicowych znajdują się dziesiątki gier 

towarzyskich oraz układanki typu puzzle (te ostatnie - dostosowane do kilku grup 

wiekowych z uwagi na liczbę elementów). Mamy zbiory klocków dużych  

i małych, posiadamy tunele do zabaw ruchowych oraz koła hula – hop. Z uwagi  

na ograniczenia wynikające z zasad działania podczas pandemii, w magazynie 

świetlicowym zgromadziliśmy dziesiątki gier i klocków, które tylko czekają  

na powrót uczniów do sal świetlicowych. 

 



Bardzo atrakcyjne są zbiory, różnorodnych pod względem budowy i zasad 

łączenia, klocki w kompletach znajdujące się w szafkach z szufladkami     

Chłopcom bardzo podobają się konstrukcje z Clicformersów. Jengi – klocki 

drewniane ćwiczą precyzję ruchów, koncentrację oraz cierpliwość. Dużą rolę 

odgrywają materiały plastyczne – kolorowe papiery xero, bibułki oraz,  

do nich wykorzystywane, prasy, tworzące na nich bajeczne wytłoczenia. Najmłodsi 

bardzo lubią klocki clicsy. Korzystamy z zakupionych plastelin, modelin, 

gipsu. Mamy zgromadzone pomoce do wykonania bożonarodzeniowych dekoracji, 

poczekają na drugi rok. Kartony duże, kolorowe służą do wykonywania dekoracji  

i prac zbiorowych. Tak samo będzie ze styropianowymi jajeczkami i kurczaczkami 

– wykorzystamy je w przyszłym roku! Zakupiliśmy dzięki rodzicom farby, kleje, 

pędzelki, nożyczki, kredki oraz pistolety na kleje „na gorąco”. Farby w butlach- 

plakatowe maja długi termin przydatności, a więc poczekają na małych artystów. 

Mamy zestawy flamastrów oraz farb akwarelowych, jak również kredek 

pastelowych suchych i olejnych. Świetlica posiada maszynkę, dzięki której 

wykonujemy dla dzieci, za różne osiągnięcia, przypinki okolicznościowe.  



Dzięki skanerowi wykonujemy dla dzieci dekoracje na zabawy i bale karnawałowe 

(także te szkolne). Znaki drogowe służą do zajęć z bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, realizowanych przez trzy pierwsze lata uczęszczania uczniów  

do świetlicy szkolnej. Plansze edukacyjne uatrakcyjniają zajęcia z różnych 

obszarów tematycznych – przyrody, ekologii, recyklingu, rozwoju emocjonalnego, 

społecznego itd.  Posiadamy, dzięki rodzicom, pomoce do zajęć ruchowych - piłki, 

stoły z piłkarzykami, a do zajęć muzycznych – keyboard, zestaw instrumentów 

perkusyjnych oraz boomboxy z głośnikami. Na dworze dzieci bawią się gumami  

do skakania, skakankami, kręglami, badmintonem i innymi grami zręcznościowymi. 

Maluch mają zakupione siedzisko – krokodyla do zabaw w grupie. Posiadamy 

także mini – namiociki i materacyki do wykorzystywania w upalne dni,  

na przyszkolnym  terenie zielonym.  

Co roku, mimo dbania o majątek świetlicy jesteśmy zmuszeni uzupełniać zasoby 

gier, puzzli, materiałów plastycznych, papierniczych oraz sportowego – piłek.  

Te rzeczy, niestety, podlegają zniszczeniu lub całkowitemu zużyciu, z uwagi  

na intensywne wykorzystywanie.  



Co roku, z wyłączeniem ubiegłego, nagradzamy dzieci najlepiej zachowujące się 

w świetlicy i będące najbardziej aktywne podczas proponowanych zajęć. 

Kupujemy dla nich  książki, także za pieniądze rodziców uczniów. Co roku 

kupowaliśmy ok. 120 egzemplarzy. Dlatego też, abstrahując od ubiegłego  

i obecnego roku szkolnego (pandemia -  praca zdalna, zasady reorganizacji 

przestrzeni szkolnych w zakresie używania pomocy, pracy z dziećmi) należy 

stwierdzić, że atrakcyjność świetlicy w dużej mierze zawdzięczamy darczyńcom 

– rodzicom uczniów. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym będziemy 

mogli, tak jak w ubiegłych latach, liczyć na Państwa wsparcie. 
























































