
Propozycje zajęć świetlicowych  

7.12.2020 r.-11.12.2020 r. 

TYDZIEŃ ANIOŁA 

Gdzieś daleko w niebie, 

Za firanką chmurką, 

Mieszkają aniołki, 

Leciutkie jak piórko. 

Jak puszyste ptaszki 

Po niebie fruwają, 

Przez obłok z koronki 

Na dół spoglądają. 

Przykleiły noski 

Do okienka nieba, 

Pilnują czy czegoś 

Dzieciom nie potrzeba. 

Jak mówi modlitwa: 

– Anioł w dzień i w nocy, 

Na wezwanie dziecka, 

Leci ku pomocy. 

Przytuli je mocno, 

Gdy mama daleko, 

Sprowadzi do domu, 

Gdy zbłądzi nad rzeką. 

Gdy chce coś źle zrobić 

Myśli w lot zatrzyma, 

A przy tym tak śmiesznie 

Policzki wydyma. 

Cały lśni w słoneczku, 

śmieje mu się minka, 

Może to być chłopiec, 

Może być dziewczynka. 

 

 



ŚWIETLICOWY KONKURS 

„ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY” 

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego Anioła – jako dekoracji 

świątecznej na choinkę, dowolną techniką plastyczną. 

Cele konkursu: 

-kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 

-rozwijanie zainteresowań plastycznych, 

-doskonalenie umiejętności manualnych. 

-wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego. 

Warunki uczestnictwa: 

-praca powinna mieć formę przestrzenną o wysokości nie przekraczającej 20 cm, 

-praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, 

-konstrukcja Anioła powinna być stabilna, a jego elementy dobrze przymocowane,  

-do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika 

konkursu,  nazwę klasy. 

Kryteria oceny: 

zgodność z tematem, oryginalność pracy, ogólna estetyka pracy, technika wykonania, 

samodzielność. 



Termin: 

– prace można składać  do 15 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu,  

w godzinach  od 8.00 do 15.00 z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Wyniki konkursu oraz zdjęcia wszystkich prac zostaną opublikowane na stronie 

internetowej naszej szkoły najpóźniej z dniem 18. 12. 2020 roku. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym  konkursie i życzymy wspaniałej zabawy 

podczas tworzenia anielskich prac. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚWIĄTECZNE PIERNIKI  

 

W ramach zajęć kulinarnych zapraszamy Was kochani uczniowie do wykonania 

świątecznych pierników. Możecie oczywiście skorzystać z pomocy najbliższych.  

Niech ten wspólny czas zbliży Was jeszcze bardziej do siebie i przygotuje na Święta 

Bożego Narodzenia. 

Składniki 

• 30 dkg mąki żytniej lub pszennej 

• 3/4 szklanki płynnego miodu  

• 50 g miękkiego masła 

• jajko 

• łyżeczka sody oczyszczonej 

• sól 

• łyżeczka przyprawy do piernika 

• łyżka powideł śliwkowych 

Przepis na pierniczki jest tak prosty, że z pewnością będziecie mogli wykonać pierniczki 

wspólnie z najbliższymi:  



1. Mąkę wymieszaj z przyprawą do piernika i sodą. 

2. Wysyp na stolnicę, dodaj masło, powidła, miód, jajko i wszystko posiekaj nożem. 

3. Dokładnie wyrób ciasto, rozwałkuj je. 

4. Wykrawaj pierniczki foremkami. 

5. Piecz w 180°C przez ok. 20 minut (uważaj, by nie spiec ich zbyt mocno). 

6. Gdy ostygną, włóż do puszki i trzymaj w niej, aż będą miękkie. 

7. Pierniczki możesz wspólnie z rodzicami ozdobić lukrem. 

8. Życzymy Wam kochani wspaniałej zabawy !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://mamotoja.pl/@http_base@miod-dla-dziecka-jaki-jest-najlepszy-dla-dziecka,dieta-malego-dziecka-artykul,18393,r1.html
https://mamotoja.pl/@http_base@lukier-bialy-i-kolorowy-przepis,przepisy-przepis,2039,r2.html


ANIELSKIE INSPIRACJE 

 

Kochani uczniowie w ramach naszego TYGODNIA ANIOŁA, wysyłamy Wam kilka 

linków z inspiracjami na pracę konkursową. Zerknijcie na filmiki, być może znajdziecie  

coś dla siebie. 

https://www.youtube.com/watch?v=nfUPs1xKRSs 

https://www.youtube.com/watch?v=r-IbWtS58ow 

https://www.youtube.com/watch?v=IOtDh8sKneE 

https://www.youtube.com/watch?v=9d6FbYRwsOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dGcjUAiXQX0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-IbWtS58ow
https://www.youtube.com/watch?v=IOtDh8sKneE
https://www.youtube.com/watch?v=9d6FbYRwsOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dGcjUAiXQX0


ANIELSKIE PIEŚNI 

„W ŚWIECIE KOLĘD” 

Drodzy uczniowie, lubicie śpiewać najpiękniejsze pieśni w roku czyli kolędy? Jeśli tak  

to przygotowałyśmy dla Was z paniami kilka stron z kolędami dla dzieci. Nawet jedną  

z nich możecie wykonać w wersji karaoke.  Zachęcamy i zapraszamy do wspólnego 

kolędowania z najbliższymi. 

https://www.youtube.com/watch?v=EC3YS1rXnUw 

https://www.youtube.com/watch?v=M-

whusDJHeY&list=PLms71bxMS8VB-93_cDJNTcgwGcx0xKl5b 

https://www.youtube.com/watch?v=h9FdBKQdv64&list=PLms71bxMS8V

B-93_cDJNTcgwGcx0xKl5b&index=6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EC3YS1rXnUw
https://www.youtube.com/watch?v=h9FdBKQdv64&list=PLms71bxMS8VB-93_cDJNTcgwGcx0xKl5b&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=h9FdBKQdv64&list=PLms71bxMS8VB-93_cDJNTcgwGcx0xKl5b&index=6


ZAGADKOWY PIĄTEK 

 


