
Środowiskowa Świet l ica Socjoterapeutyczna w Świlczy 150B Numer kontaktowy:  17  506 15 75 

Nr 5 czerwiec 2020 

 

 

 

 

  

MI ESI ĘC ZN IK  

W NUMERZE :  

 

Z życ ia  Świ et l i cy -  

Wznowi en i e  Dz ia ła lno śc i  s t r .  2  

 

Z życ ia  Świ et l i cy -  

Dzień  Dzi ecka  s t r .  3  

 

Trad ycj a -   

Boż e  Cia ł o  

s t r .  4  

 

Kart ka  z  ka l enda rza -  

Spi s  n i e t y powy ch  ś wią t  w  C zer wcu  

s t r .  5  

 

Kwiat ow y Savo i r - v iv re -   

S t r .  6  

 

Kącik  dz i ec i ęc ych  pr zem y śl eń  –  

Moj e  u lub ion e  kwiat y  s t r .  7  

 

Zdj ęc ia  z  za j ęć -   

k lock i  kon st ruk cyj ne  „ Bam p” s t r .  8  

Drodzy Rodzice, Kochane 

Dzieci i Mili Przyjaciele 

http://www.dobre-maniery.com/


Świetlicowo Rok 2020, wydanie 5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z ŻYCIA ŚWIETLICY  
Wznowienie działalności  

Zaleceniem Wojewody Podkarpackiego ŚŚS 

w Świlczy zawiesiła swoją działalność do 26 maja 

2020r. Pracownicy świetlicy skupili się w tym czasie 

na remontach w budynku oraz na przygotowaniu świe-

tlicy do nadchodzącej „nowej rzeczywistości”. Po 

otrzymaniu rekomendacji Głównego Inspektora Sani-

tarnego opracowano procedurę bezpieczeństwa na te-

renie świetlicy w okresie Covid -19.  

Procedura określa zasady jakie przyjęła pla-

cówka, które mają za zadanie uniknięcia sytuacji zara-

żenia się wirusem. Po przeliczeniu metrażu Sali, w któ-

rej dzieci mają zajęcia, każdego dnia może przebywać 

ściśle określona liczba dzieci i dwóch wychowawców. 

Transport dzieci odbywa się przy zachowaniu odpo-

wiednich obostrzeń.  

 

Rodzice wypełniają codziennie dokumenty, 

w których zawierają informację o stanie zdrowia swo-

jego dziecka.  

Dzieci przed wejściem do placówki mają mie-

rzoną temperaturę, oraz stosują się do zasad bezpie-

czeństwa. W salach oraz ciągach komunikacyjnych 

wyznaczone są strefy bezpieczeństwa, które wskazują 

dzieciom odległości, co pozwala zachować rekomen-

dowany dystans społeczny. Dzieci są edukowane w za-

kresie mycia rąk, używania maseczek, dezynfekowania 

dłoni.  W szatni każdego dnia dezynfekuje się szafki 

dla dzieci, które danego dnia przebywają w placówce. 

Zajęcia planowane są z tygodniowym wyprzedzeniem, 

ma to na celu dokładne określenie pomocy dydaktycz-

nych, które będą wykorzystywane przez prowadzą-

cych, tak aby cały sprzęt, używany danego dnia, był 

przygotowany poprzez zdezynfekowanie.  

Powrót dzieci do placówki pokazał jak bardzo 

ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, dzieci są ra-

dosne, pełne werwy do działania. Na nowo tworzą 

grupę świetlicową, która wspiera się i bawi, radośnie 

i przyjaźnie spędzając wspólnie czas. Przed nami nowy 

okres w działalności. Świetlica z impetem rusza do 

działania!  
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY 
Dzień Dziecka 

Karol Grędysa lat 11 w swojej wymarzonej furze Mattia Janiszewski lat 15 szkoli się na żołnierza 

Dagmara Kus 8 lat odpoczywa pod wielkim  

muchomorem 

Wiktor Początek lat 12 odlatuje w siną dal swoim 

prywatnym helikopterem 

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustano-

wiony w 1954 roku w każdym kraju Członkowskim 

przez Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych w celu upowszechniania ideałów dotyczących 

Praw Dziecka, zapisanych w Karcie Narodów Zjedno-

czonych. Dzień Dziecka w Polsce obchodzimy 

1 Czerwca od 1950 roku. 

Dzień Dziecka w Środowiskowej Świetlicy So-

cjoterapeutycznej w Świlczy był inny niż dotychcza-

sowe. Zamiast hucznej imprezy, bawiliśmy się w wą-

skim gronie. Jednakże dbaliśmy o to, aby ten dzień był 

pełen uśmiechu i radości.  

Poniedziałkowe świętowanie rozpoczęliśmy 

od skromnego poczęstunku, aby następnie przejść do 

gier i zabaw. Celem Międzynarodowego Dnia Dziecka 

jest propagowanie idei braterstwa i zrozumienia pomię-

dzy dziećmi całego świata oraz promowanie działań na 

rzecz ich pomyślnego rozwoju. Idąc tym tokiem, jak co 

dzień, tak i tego dnia, szczególnie staraliśmy się zapew-

nić naszym wychowankom rozrywki, które będą na 

nich wszechstronnie oddziaływać. Tego dnia promo-

wałyśmy zajęcia plastyczne z wykorzystaniem kredy, 

gdzie każde dziecko mogło puścić wodze fantazji 

i stworzyć swój własny, wymarzony świat. 
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TRADYCJA 
Boże Ciało 

Przypadające w czwartek Boże Ciało jest uro-

czystością ku czci Najświętszego Sakramentu. Głów-

nym punktem jego obchodów jest procesja euchary-

styczna. Jest to święto zobowiązujące katolików do 

uczestnictwa w tym dniu w mszy świętej. 

Boże Ciało to jedno z najbardziej uroczystych 

świąt katolickich. Zostało ustanowione po objawie-

niach Julianny z Cornillon (1193-1258) z Francji. 

W 1209 roku wielokrotnie ukazywała się jej jasna tar-

cza z księżyca z zarysowaną na jego tle ciemną plamą. 

Zinterpretowano to, jako znak, że wśród świąt kościel-

nych brakuje dnia poświęconego Najświętszemu Sa-

kramentowi.  

Papież Jan XXII w 1317 r. ustanowił uroczy-

stość Bożego Ciała dla całego Kościoła, a jego termin 

wyznaczył na czwartek w oktawie Zesłania Ducha 

Świętego, a więc jest to święto ruchome, wypadające 

zawsze 60 dni po Wielkanocy. Pierwsze procesje 

w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-

75 w Kolonii, w Niemczech. Podczas nich niesiono 

krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV 

w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, 

Francji, w północnych Włoszech i w Polsce. 

Od czasów reformacji, która zakwestionowała 

obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, proce-

sje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary. Na czele 

procesji niesiona jest zawsze monstrancja z Najświęt-

szym Sakramentem.  

Karol Kokoszka lat 11 
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Kartka z kalendarza 
 

Czerwiec | 2020 
1 Czerwca – Dzień Mleka 

2 Czerwca – Dzień bez krawata 

3 Czerwca – Dzień Savoir-Vivre 

4 Czerwca – Dzień drukarza 

5 Czerwca – Dzień ochrony środowiska 

6 Czerwca – Dzień jojo 

7 Czerwca – Dzień Chemika 

8 Czerwca– Dzień Informatyka 

9 Czerwca – Dzień przyjaciela 

10 Czerwca – Międzynarodowy dzień elektryka 

11 Czerwca – Dzień stylisty paznokci 

12 Czerwca – Dzień komornika sądowego 

13 Czerwca – Dzień dobrych rad 

14 Czerwca – Światowy dzień żonglerki 

15 Czerwca – Dzień wiatru 

16 Czerwca – Dzień Dziecka Afrykańskiego 

17 Czerwca – Dzień Czołgisty 

18 Czerwca – Dzień Ewakuacji 

19 Czerwca – Dzień leniwych spacerów 

20 Czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy 

21 Czerwca – Święto Muzyki 

22 Czerwca – Światowy Dzień Garbusa 

23 Czerwca – Dzień Wędkarza i Dzień Ojca 

24 Czerwca – Dzień Przytulania 

25 Czerwca – Światowy Dzień Smerfa 

26 Czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy 

Ofiarom Tortur 

27 Czerwca – Dzień Walki z Cukrzycą 

28 Czerwca – Święto Marynarki Wojennej 

29 Czerwca – Dzień Ratownika WPOR  

30 Czerwca – Dzień Motyla Kapustnika 

Aleksandra Tront lat 11 
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Kwiaty w dzisiejszych czasach są najpopular-

niejszą formą prezentu. Wręczamy je na różne okazje. 

Warto jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach. 

Przede wszystkim zawsze dobieramy kwiaty do okazji. 

Znaczenie ma tutaj symbolika kwiatów oraz ich barwa 

Jeżeli wręczamy bukiet z kilku kwiatów, ich ilość zaw-

sze powinna być nieparzysta. Warto poznać te zasady, 

aby uniknąć w przyszłości niezręcznych sytuacji.  

Mowa kwiatów nie jest wcale taka trudna. Przekonaj 

się sam! 

 

Znaczenie koloru kwiatów: 

Żółty 

Kolor, żółty ma wiele znaczeń. Kiedyś żółty był sym-

bolem zdrady lub zazdrości. Współcześnie kwiaty 

w tym kolorze symbolizują przyjaźń, szczęście i ra-

dość. Żółty bukiet będzie idealnym wyborem, kiedy 

chcemy pogratulować sukcesu, zdanego egzaminu, 

a także świetnym upominkiem bez okazji dla przyja-

ciółki, córki, mamy czy siostry. W wielu krajach barwa 

ta uznawana jest jako kolor słońca, a kwiaty w tym ko-

lorze są oznaką nowego początku, dlatego bukiet może 

być świetnym upominkiem na pocieszenie. 

 

Pomarańczowy 

Jest to kolor bardzo ciepły, oznaczający zabawę, ra-

dość, humor. Barwa ta to mieszanka czerwieni z żół-

tym, dlatego jego symbolika jest czymś pomiędzy 

przyjaźnią (żółty kolor) a miłością (kolor czerwony). 

Bukiet w tym kolorze może oznaczać chęć zrobienia 

kolejnego kroku i fascynacji obdarowaną osobą. Jest to 

cicha nadzieja na coś więcej, że coś się wydarzy mię-

dzy dwiema osobami. 

 

Czerwony 

Czerwień jest silnie związana z sercem i sferą uczuć, 

dlatego uznawana jest za kolor miłości i namiętno-

ści.  Bukiet kwiatów w tym kolorze jest oznaką gorą-

cych uczuć i ogromnego zainteresowania, szczególnie 

jeśli są to czerwone róże. Oprócz miłości czerwień 

symbolizuje siłę, odwagę, życie i piękno. 

 

Różowy 

Różowy symbolizuje kobiecość, delikatność, roman-

tyczność, młodość. Różowy bukiet wręczamy wtedy, 

gdy chcemy podkreślić urok, wdzięk, piękno, także 

wyrazić podziw dla obdarowanej osoby. 

 

Fioletowy 

Kojarzy się z bogactwem, elegancją, wyjątkowością, 

a także z kreatywnością. Kwiaty w tym kolorze jeszcze 

bardziej podkreślają rangę wydarzenia, podczas któ-

rego są wręczane. To świetny sposób, aby powiedzieć, 

że obdarowana osoba jest dla nas wyjątkowa i jesteśmy 

w stanie dla niej zrobić naprawdę wiele. Dawane ko-

biecie podkreślają jej wdzięk, dojrzałość, kobiecość, 

wyrafinowanie, szlachetność. 

 

Niebieski 

Niebieski jest symbolem świeżości, pokoju i wierno-

ści. Bukiet w tym kolorze warto wybrać wtedy, kiedy 

chcemy podkreślić nasze zaangażowanie czy zaufanie. 

Niebieski to kolor przyjaźni, dlatego wręczając kwiaty 

w tej kolorystyce zaakcentujemy nasze przywiązanie 

i sympatię. Niebieski uspokaja i łagodzi zmartwienia, 

będzie to zatem dobry prezent dla chorych czy zestre-

sowanych osób, które mają liczne zmartwienia. 

 

Na następnej stronie mowa 

kwiatów, czyli co ktoś chce 

nam powiedzieć…       

 

http://www.dobre-maniery.com/
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Kącik dziecięcych przemyśleń 
Moje ulubione kwiaty… 

Żaneta Skomra lat 12 

Julia Kowalska lat 10 

Milena Pikuła lat 8 Emilia Kula lat 10 

Kaktus - ostrzeżenie 

Magnolia - wstydliwość, 

maniery 

Margaretka - krzywdzisz 

mnie 

Narcyz - jesteś bez serca, 

kompromitujesz się, obłuda 

Niezapominajka - czy pa-

miętasz o mnie? nie zapo-

mnij mnie  

Paproć - fascynacja, jestem 

szczery i Ty bądź taka 

Symbolika kwiatów: 

Tulipan - dobrze mi z Tobą 

Żonkil - jestem zazdrosny 

Bez biały - myślę wciąż o Tobie, nie-

winność młodzieńcza 

Bez fioletowy - moje serce należy do 

Ciebie, pierwsza miłość 

Bez podwójny - pasujemy do siebie 

Bratek - bądźmy przyjaciółmi, harmo-

nia uczuć 

Chryzantema - wieczność 

Fiołek - nikt nie wie o naszej miłości, 

wierność, oznaka skromności 

Frezja - obdarz mnie miłością 

Gerbera - doceniam Cię, wyrazy sza-

cunku 

Goździk - dzielność, zadowolenie 

Goździk biały - czystość, mam czyste 

uczucia 

Goździk czerwony - gorące podzięko-

wanie 

Róża - Ciebie kocham naj-

bardziej, żyć bez Ciebie nie 

mogę 

Róża biała - jesteś warta ko-

chania, obiecuję Ci wierność 

Róża czerwona - gorąco ko-

cham 

Róża herbaciana - bardzo 

mi się podobasz 

Róża różowa - elegancja 

i wdzięk 

Róża żółta - jestem zazdro-

sny 

Julia Litwin lat 9 
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Zespół redakcyjny: M. Lisowska, K. Buczek, E. Król 

Gościnnie: A. Tront, K. Kokoszka 

Oprawa graficzna: K. Buczek 

Zdjęcia z zajęć- 
Klocki konstrukcyjne „Bamp” 

Grupa miała za zadanie skonstruować żaglówkę! Musiała ona spełniać trzy cechy: mieć kierownicę, 

mieć piękny żagiel, który pozwoli im złapać wiatr, oraz być na tyle duża, aby dało się w niej podróżować. 

Zajęcia pozwalają na rozwinięcie sprawności manualnych i ćwiczenie zdolności projektowania przestrzennego. 


