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Z ŻYCIA ŚWIETLICY  
Plan wakacyjny - lipiec  2020  

Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy 

najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Rozwój 

wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość wyłado-

wania emocji, a to wszystko dzięki sztuce. Warto pa-

miętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru w for-

macie A4 i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia 

ze wszystkiego co znajdziemy wokół. 

Proponujemy ciekawe zajęcia z wykorzysta-

niem elementów przyrody – wykonanie MANDALI – 

spełni te warunki. 

Zabierzemy nasze dzieci w czasoprzestrzeń- 

wykonamy KAPSUŁĘ CZASU. Każde dziecko ma za 

zadanie wykonać swoją Kapsułę. Kapsuła uczy dzieci 

spojrzenia na świat i siebie z dystansem, uczy refleksji, 

przewidywania i pozwala ponieść się wyobraźni. Kap-

suła czasu to nic innego jak zatrzymanie danej chwili, 

dnia, momentu w świecie i przestrzeni. Zebrane naj-

cenniejszych chwil, rzeczy i przemyśleń, obaw i rado-

ści do których chcemy wrócić kiedyś w dalszej przy-

szłości, o których chcemy pamiętać. 

TEATR CIENI to magiczna zabawa pobudza-

jąca wyobraźnię i kreatywność dziecka, a jednocześnie 

dająca dużo radości i satysfakcji. Wystarczy przeście-

radło, lampka i wynalezione przez dzieci różne tajem-

nicze przedmioty, lub przygotowanie mini teatru na 

podstawie przeczytanego tekstu.   

 

 

KAMIENNE LITERY, to ciekawy pomysł na 

zabawę i naukę z wykorzystaniem naturalnych elemen-

tów przyrody. Można w ten sposób wprowadzić 

dziecko w świat samogłosek i sylab. Układnie literek 

z kamyków to świetna zabawa sensoryczna i twórcza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI SĄSIADA ŚWITLICY – zbudujemy ma-

kietę naszej wioski, z najważniejszymi elementami ar-

chitektury, które są w sąsiedztwie świetlicy. 

Świetlica uczy, bawi i rozwija zainteresowania dzieci 

i  młodzieży. Kreatywność to cecha , którą można 

kształtować, by w życiu dorosłym poradzić sobie 

w każdej sytuacji. 
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY 
Zdjęcia z zajęć- Mandale z elementów przyrody 

Mandala stanowi harmonijne połączenie 

koła i kwadratu. Obie te figury łączy punkt 

centralny, który stanowi zarówno początek, 

jak i koniec. Jest to motyw występujący 

głownie w sztuce buddyzmu tantyryczne-

gego. Natomiast, dla nas mandala była cie-

kawą inspiracją zajęć technicznych. 

Dostosowując się do obecnych warunków 

i wymogów sanitarnych poszukujemy cieka-

wych alternatyw spędzania wolnego czasu. 

Staramy się zaproponować naszym wycho-

wankom takie formy, które pozytywnie 

wpłyną na ich kreatywność i zrównoważony 

rozwój.  

Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć! 
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TRADYCJA 
Święto Policji 

Po co jest nam potrzebna Policja? 

  Policjanci są nam potrzebni, ponieważ: 

-łapią złodziei, 

-pilnują porządku, 

-łapią łobuzów, którzy szaleją samochodami po 

drogach, 

-jeżdżą na interwencje. 

Czy wiesz, że dzwoniąc pod numer alar-

mowy 112 możesz wezwać policję,  a także inne 

służby? Gdybyś potrzebował pomocy zawsze 

możesz wezwać na miejsce policjantów, tylko 

pamiętaj, powiedz jak się nazywasz, gdzie jesteś 

i co się stało, czy są ranne osoby. 

 

Policjantów można też spotkać 

w szkole, kiedy przypominają dzieciom jak się 

bezpiecznie zachowywać w domu i na po-

dwórku, jak bezpiecznie chodzić drogą do 

szkoły, jak się zachowywać kiedy zaczepiają 

nas obcy dorośli. Jednak najczęściej policjan-

tów widzimy na drogach, kiedy kontrolują sa-

mochody. Wtedy mierzą przy pomocy radaru 

jak szybko jeżdżą kierowcy. Każdy wie jak wy-

gląda radiowóz, mają srebrne albo niebieskie 

kolory i oklejone są napisami Policja. Mają za-

montowane syreny i światła błyskowe. 

 

Nie wiem czy wiecie, ale w Policji służą 

też zwierzęta. Psy które są zatrudnione wyko-

nują różne zadania, jedne tropią złodziei i innych 

przestępców, a inne szukają narkotyków lub ma-

teriałów niebezpiecznych. Są też psy szkolone 

do obrony! 

W Policji służą też konie, jest  to tzw. 

Policja konna. Funkcjonariusze na koniach biorą 

udział w zabezpieczaniu różnych imprez roz-

rywkowych i sportowych.  

 

Oprócz łapania przestępców policjanci 

prowadzą też poszukiwania osób, które zagi-

nęły, poszukują utraconych rzeczy, pilnują po-

rządku w naszej okolicy.  

Praca w Policji nie jest łatwa ani bez-

pieczna, czasem policjanci muszą ryzykować  

nawet swoim zdrowiem, i zawsze pracują, nawet 

jak są święta. I mają przy tym mnóstwo doku-

mentów do napisania. 

Na pewno bez nich nie byłoby tak bezpiecznie! 

 

Zuzia i Filip Cioch  

wraz z Tatą Policjantem 
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Kącik dziecięcych przemyśleń 
Policjant na straży prawa 

Aleksandra Tokarz, lat 7 Wiktoria Tokarz, lat 9 Julia Litwin, lat 9 

Julia Kowalska, lat 10 Aleksandra Tront, lat 10 

Aleksandra Tront, lat 10 

Zuzanna Cioch, lat 8 
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Bezpieczeństwo nad wodą  
Krótkie porady dla każdego 

 

Zadbaj o schłodzenie ciała przed 

kąpielą. Weź prysznic. Nie kąp 

się, gdy jesteś w złej kondycji 

zdrowotnej, albo źle się czujesz. 

 

Nie wchodź do wody z zupełnie 

pustym lub pełnym żołądkiem. 

 

Jeśli nie umiesz pływać, 

zanurzaj się tylko do pasa. 

Nie wszczynaj fałszywych alar-

mów. Obserwuj otoczenie i udzie-

laj pomocy innym, kiedy zauwa-

żysz, że jej potrzebują. 

 

Nie przeceniaj swoich sił i 

umiejętności. 

Zanim wskoczysz do wody, upewnij się, 

że wybrane miejsce jest wystarczająco głę-

bokie i że nikt w nim nie pływa.  

 

Nie pływaj w pobliżu szla-

ków żeglugowych oraz urzą-

dzeń i budowli wodnych 

Podczas burzy natych-

miast wyjdź z wody i 

opuść kąpielisko. Poszukaj 

schronienia wewnątrz bez-

piecznego budynku. 

 

Pamiętaj, że dmuchane mate-

race, koła i inne zabawki nie 

gwarantują bezpieczeństwa 

w wodzie. 

 

Należy się smarować prepa-

ratem z ochroną UV przed 

ekspozycją na słońce. Powi-

nien on mieć minimum 30 

SPF.  

Należy też pamiętać o nakryciu 

głowy, warto też w przypadku 

długiej ekspozycji włożyć na 

siebie lekką odzież w jasnych 

kolorach, które odbijają świa-

tło. 

 

 

Możemy się kąpać w wyznaczonych miej-

scach takich jak basen ogrodowy, baseny 

publiczne, akweny wodne, jeziora, morze 

lub zalewy.  

 

 

Kąp się tylko w towarzystwie osoby doro-

słej lub ratownika.  

 

 

Wiktor Pizło 

Lat 10 
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Kartka z kalendarza 
 

Lipiec | 2020 

Natalia Ruszała, lat 9 

1 Lipca Międzynarodowy Dzień Owoców 

2 Lipca Międzynarodowy Dzień Ufo 

3 Lipca Dzień Czerwonej Ostrej Papryki Chili 

5 Lipca Dzień Bikini 

6 Lipca Noc Kupały 

7 Lipca Światowy Dzień Czekolady 

8 Lipca Dzień Gier Wideo 

9 Lipca  Dzień Chodzenia Do Pracy Inna Drogą  

10 Lipca Dzień Picia Czekolady 

11 Lipca Dzień Pizzy 

12 Lipca Dzień Papierowej Torby  

13 Lipca Dzień Miłości Do Koni 

14 Lipca Dzień Francji 

15 Lipca Dzień Bez Telefonu Komórkowego  

16 Lipca Dzień Świeżego Szpinaku  

17 Lipca Światowy Dzień Emoji  

18 Lipca Światowy Dzień Słuchania 

19 Lipca Dzień Czerwonego Kapturka  

20 Lipca Międzynarodowy Dzień  Szachów  

21 Lipca Międzynarodowy Dzień Lodów  

22 Lipca Dzień Leżenia Na Hamaku  

23 Lipca Dzień Włóczykija  

24 Lipca Dzień Policjanta  

25 Lipca Dzień Bezpiecznego Kierowcy  

26 Lipca Dzień Cioci I Wujka  

27 Lipca Dzień Samotnych  

28 Lipca Dzień Hamburgera  

29 Lipca Światowy Dzień Tygrysa  

30 Lipca Międzynarodowy Dzień Przyjaźni  

31 Lipca Dzień Awokado 
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Wywiad z Panią Magdaleną Bielą-  

policjantką 

Proszę się przedstawić i podać ja-

kie stanowisko oraz funkcje pełni 

Pani w Policji. 

Starsza Sierżant Magdalena Biela. 

Jestem dzielnicową w miejscowości 

Świlcza i Woliczka. Na tym stanowi-

sku pracuję 3 lata, a ogólnie służbę 

pełnię od 10 lat.  

 

Jakie obowiązki pełni dzielnicowa? 

Czy spełnia się Pani na tym stano-

wisku? 

W głównej mierze praca dzielnico-

wego polega na bezpośrednim kon-

takcie z ludźmi i prowadzeniu doku-

mentacji. Jak najbardziej spełniam 

się na tym stanowisku.  

 

Czy przełożeni mogą wymagać sta-

wienia się na służbę w nocy? 

Tak, mamy alarmy. Wówczas należy 

się stawić do godziny.  

 

Czy została Pani kiedyś ranna pod-

czas służby? 

Nie, nic poważnego mi się nigdy nie 

stało.  

 

W pracy ważny jest rozwój zawo-

dowy, czy w Policji jest on moż-

liwy? 

Jest, ale o awans nie jest łatwo. 

 

Czy praca wpływa na Pani życie 

osobiste? 

Nie. Staram się, aby to nie miało 

wpływu. 

Co jest najtrudniejsze w wykony-

waniu tego zawodu? 

Wszystko zależy od człowieka. Ktoś 

może źle się czuć w dokumentacji, 

a inni mogą mieć trudności w kontak-

cie z ludźmi.  

 

Jakie cechy charakteru określają 

dobrego policjanta? 

Na pewno uczciwość, cierpliwość 

i przede wszystkim odwaga. To są te 

najważniejsze według mnie.  

 

Jakie miejscowości Komisariat 

w Głogowie Małopolskim obej-

muje swoim rewirem?  

Ma dwie Gminy- Głogów Małopol-

ski i Świlczę.  

 

Jak wygląda dzień policjanta na 

służbie w Policji? 

Zaczynamy od odprawy służbowej, 

pobieramy pocztę służbową z danego 

dnia, realizujemy ewentualne wy-

tyczne Kierownika lub Komendanta 

i przechodzimy do swoich obowiąz-

ków.  

 

Czy Policjant ma prawo wejść do 

domu? 

Jeżeli było zgłoszenie to tak, powi-

nien. Jednak, jeżeli drzwi są za-

mknięte, można wejść jedynie, kiedy 

występuje zagrożenie życia lub zdro-

wia. W przeciwnym wypadku wzy-

wamy Straż Pożarną, dopiero ona 

może wyważyć drzwi. 

 

Czy uczestniczyła Pani w interwen-

cji porwania?  

Tak, interweniowałam razem z patro-

lem. 

 

Czy musiała Pani kiedyś użyć 

broni podczas patrolu? 

Nie, na szczęście nie musiałam nigdy 

używać broni palnej.  

 

Czy policjant zabiera broń do 

domu? 

Jest to kwestia indywidualna. Trzeba 

mieć na to pozwolenie. Należy mieć 

sejf, który musi być w odpowiednim 

miejscu i prawidłowo zabezpie-

czony.  

 

 

Czy obawia się Pani zemsty? 

Nie, nie obawiam się zemsty. 

 

Czy w Policji jest obowiązkowe po-

siadanie prawa jazdy?  

Dobrze jest mieć kategorię B, ale nie 

jest to obligatoryjne, nie ma to 

wpływu na przyjęcie. 

 

Czy trudne są egzaminy wstępne? 

Tak, są trudne i jest dużo nauki.  

 

Jakie są wytyczne co do wyglądu 

policjanta? Czy przeszkadzają one 

Pani? 

Policjant musi być ubrany ładnie 

i schludnie. Nie można mieć maki-

jażu i pomalowanych paznokci rzu-

cających się w oczy. Z biżuterii mo-

żemy mieć jedynie obrączkę, małe 

kolczyki, oraz wyłącznie czarny ze-

garek. Nie przeszkadzają mi te za-

sady. 

 

  


