
Działania promujące zdrowie w roku szkolnym 2016/2017 

 

http://www.sp27.lublin.eu/dary-jesieni-dary-natury-2/ 

Pedagog szkolny oraz Samorząd Uczniowski zorganizowali projekt Dary jesieni – dary natury. Jego celem 

było propagowanie zdrowej, polskiej żywności. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/dzien-tolerancji/ 

W dniach od 16 do 23 listopada 2016 r. w szkole trwała wystawa oraz konkurs wiedzy  dotyczący 

problematyki tolerancji w Polsce i na świecie. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/swiatowy-dzien-tanca/ 

Światowy Dzień Tańca w naszej świetlicy obchodziliśmy uczestnicząc w zabawach  z elementami 

choreoterapii oraz doskonaląc kroki taneczne w rytmach: disco, salsy, reggaeton, merengue i bollywood. 

Była to wspaniała zabawa, która wprawiła wszystkich uczestników w doskonały humor i świetną form 

 

http://www.sp27.lublin.eu/zajecia-z-dogoterapii-2/ 

Dnia 28 listopada w świetlicy odbyły się zajęcia dogoterapii. Wspólne zabawy z psami dały dzieciom wiele 

radości i umożliwiły bliższy kontakt ze zwierzętami. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/swiateczne-rytmy/ 

Ostatnie zajęcia taneczne w roku 2016 odbyły się w świątecznych kolorach i rytmach.  Tańczyliśmy 

do znanych utworów  muzyki amerykańskiej, takich, jak: JingleBells Rock oraz All I want for Christmas.  

Nie zabrakło również hitu w wykonaniu Alvina i wiewiórek MerryChristmas for 

Everyone oraz LastChristmas. Poczuliśmy naprawdę świąteczny klimat. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/dbamy-o-zdrowie/ 



W ramach zajęć prozdrowotnych uczniowie świetlicy szkolnej zapoznali się z zasadami prawidłowego 

i zdrowego żywienia. Samodzielnie wykonali karty zdrowego i niezdrowego pożywienia. Prace można było 

podziwiać w świetlicy szkolnej 

 

 

http://www.sp27.lublin.eu/mydelko-dla-kazdego/ 

9 stycznia klasy M12 i 2b uczestniczyły w ciekawych warsztatach o higienie Mydełko dla każdego.Na 

początku przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady higieny i ochrony zdrowia. Panie pokazały nam 

z jakich składników produkuje się mydło i które z nich są naturalne a które chemiczne. Następnie każdy 

mógł zrobić sobie własne ekologiczne mydełka z gliceryny. Nasze piękne wyroby w różnorodnych 

kształtach roślin, owoców lub owadów ozdobiliśmy i zapakowaliśmy. Będą wspaniałymi, praktycznymi 

prezentami dla babć i dziadków w dniu ich święta… 

 

http://www.sp27.lublin.eu/hura-makulatura/ 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w VI edycji konkursu Hura Makulatura. 
Udało się zebrać 767 kg makulatury. 
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbyło się w Trybunale Koronnym. 
Największa aktywnością wykazał się uczeń klasy VI B, Kacper Wojtysiak, który został jednym z laureatów 
tego konkursu. 

  

http://www.sp27.lublin.eu/zajecia-prozdrowotne-2/ 

W naszej świetlicy odbyły się zajęcia prozdrowotne na temat wartości odżywczych ryb. Uczniowie 

dowiedzieli się dlaczego warto w jadłospisie umieścić ryby i jakie korzyści dla naszego organizmu przynosi 

ich spożywanie. Wysłuchaliśmy również bajki O rybaku i rybce. Świetliczaki wykonały piękny collage pod 

tytułem Akwarium, który został wyeksponowany na tablicy przed świetlicą wraz z gazetką tematyczną 

zawierającą podstawowe informacje o wartościach odżywczych ryb 

 

http://www.sp27.lublin.eu/spotkanie-z-lekarzem/ 

9 lutego 2017 roku odbyło się w świetlicy szkolnej spotkanie z Panią Doktor Kingą Kądziołką. Opowiedziała 

o panującej obecnie grypie, jej objawach, sposobach leczenia i zapobiegania. Dzieci otrzymały instrukcje 

prawidłowego mycia rąk. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/ciekawe-zajecia-w-swietlicy-

szkolnej/ 

http://www.sp27.lublin.eu/spotkanie-z-lekarzem/


28 lutego gościliśmy w naszej świetlicy doktora hab. n. med. Mirosława Czuczwara. Tematem spotkania 

było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci poznały podstawowe zabiegi resuscytacji oraz 

ćwiczyły na fantomie. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/mleczna-przygoda/ 

W ramach zajęć prozdrowotnych w świetlicy pogłębialiśmy informacje na temat mleka i jego przetworów. 

Uczniowie dowiedzieli się, jakie składniki mineralne i wartości odżywcze zawiera mleko. Wymienili produkty 

pochodzenia mlecznego i odczytali informacje na temat zabiegów termicznych stosowanych do produkcji 

mleka. Czytali etykiety umieszczone na zakupionych produktach. Na koniec odbyła się degustacja 

mlecznych pyszności. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/zajecia-z-dogoterapii-3/ 

W świetlicy odbyły się kolejne zajęcia z dogoterapii, które nieustająco cieszą się dużym 
zainteresowaniem.  

 

http://www.sp27.lublin.eu/nasza-szkola-promuje-zdrowie/ 

Klasa VA w ramach programu Szkoła promująca zdrowie przygotowała sałatki i surówki. Uczniowie mieli 

za zadanie wykorzystać różnorodne warzywa i owoce celem uzyskania nowych, interesujących smaków, 

kompozycji z zachowaniem zasad zdrowego żywienia. 

http://www.sp27.lublin.eu/spotkanie-na-temat-zdrowego-

odzywiania/ 

16 marca 2017 roku gościem w naszej świetlicy był Pan Doktor Paweł Krzeszowski. Opowiedział 

o zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Dzieci zadały dużo pytań, na które otrzymały 

wyczerpujące odpowiedzi.  

 

http://www.sp27.lublin.eu/fitness-sentao-w-swietlicy/ 

W ramach naszych cotygodniowych spotkań z fitnessem  Jesteśmy fit!, odbyły się zajęcia, do których 

wykorzystaliśmy krzesła. Była to ciekawa forma ruchu łącząca ze sobą taniec i tradycyjne ruchy fitness. 

Ćwiczeniom, które bardzo spodobały się  uczniom, wywołując uśmiechy na twarzach towarzyszyła 

energetyczna muzyka. 

 



http://www.sp27.lublin.eu/zajecia-pilates-w-swietlicy/ 

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w ramach naszych cotygodniowych spotkań z fitnessem odbyły się 

zajęcia pilates. Ćwiczenia te regularnie stosowane pomagają w zachowaniu wyprostowanej sylwetki, 

poprawiają równowagę, elastyczność i koordynację ciała. Ćwiczeniom towarzyszyła muzyka relaksacyjna.  

 

http://www.sp27.lublin.eu/badz-kumplem-nie-dokuczaj/ 

Nasza świetlica przyłączyła się do drugiej edycji kampanii społecznej Cartoon Network Bądź kumplem, 

niedokuczaj. Jej celem jest propagowanie koleżeńskich zachowań wśród dzieci. Kampania oprócz 

uświadamiania negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sobą dokuczanie, promuje postawę reagowania 

oraz okazywania przyjaznych zachowań wśród młodych ludzi. Ambasadorem kampanii w tym roku został 

piłkarz reprezentacji Polski, Grzegorz Krychowiak. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/spotkanie-ze-stomatologiem/ 

W kwietniu naszą świetlicę odwiedziła Pani dr Agnieszka Dolecka – stomatolog oraz studenci Wydziału 

Lekarskiego i Stomatologii. Na zajęciach dzieci dowiedziały się jak prawidłowo dbać o zęby oraz obejrzały 

ciekawą prezentację. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał drobny upominek. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/sprzatanie-swiata/ 

Dzieci ze świetlicy włączyły się w akcje sprzątania świata. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/miedzynarodowy-dzien-tanca-w-

swietlicy/ 

Na naszych czwartkowych zajęciach z cyklu Jesteśmy fit świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca. 

Tegoroczny dzień tańca przebiegał w rytmach tańców indyjskich – żywiołowego bollywood i folkowej 

bhangry. Zajęcia przygotowała i poprowadziła Pani Sylwia Laskowska – Rola. Serdeczne podziękowania 

dla wszystkich osób zaangażowanych w zakup chust z dzwoneczkami. które są niezbędnymi rekwizytami 

na naszych zajęciach. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/historia-taniec-i-legenda-lublina/ 



Wychowankowie naszej świetlicy przygotowali i zaprezentowali swoim kolegom, krótki program artystyczny 

dotyczący naszego miasta Lublina. Dzieci zapoznały się z najważniejszymi wydarzeniami, jakie miały 

miejsce w historii Lublina od XIV wieku.  Obejrzały pantomimę legendy o Czarciej Łapie, 

a także pokaz lubelskich tańców. Wysłuchały również wiersza Józefa Czechowicza pod tytułem Lublin 

z dala. Na koniec widownia wspólnie z aktorami zatańczyła współczesną choreografię do hitu Magic in the 

air. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/rodzinny-fitness/ 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin wychowankowie naszej świetlicy wraz z rodzicami spędzili 

popołudnie ćwicząc wspólnie tabatę i relaksując się w rytmach bachaty. Spotkanie miało na celu 

zaprezentowanie sposobu zajęć, jakie odbywają się na co dzień w naszej świetlicy oraz zachęcenie do 

czynnego spędzania wolnego czasu. Rodzinny fitness poprzedził pokaz układów tanecznych 

przygotowanych w tym roku na naszych zajęciach.  

 

 

http://www.sp27.lublin.eu/zajecia-relaksacyjne-w-swietlicy/ 

W  ramach zajęć prozdrowotnych uczniowie naszej świetlicy biorą udział w zajęciach relaksacyjnych, 

którym towarzyszy spokojna i miła dla ucha muzyka. Dzieci mają okazję do rozwijania wyobraźni i 

wrażliwości na dźwięki. Odpowiednio dobrane utwory pozwalają na wyciszenie po męczącym dniu nauki, 

poprawiają koncentrację i ułatwiają radzenie sobie z sytuacjami stresującymi w szkole i poza nią. 

Muzykoterapia i możliwość swobodnego ruchu dają możliwość pozbycia się napięcia i umożliwiają 

rozluźnienie 

ciała. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/final-wojewodzki-bezpieczenstwa-

w-ruchu-drogowym/ 

W dniu 24 maja 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej odbył się Finał Wojewódzki XL 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych. W 
imprezie wzięły udział najlepsze drużyny reprezentujące prawie wszystkie powiaty województwa 
lubelskiego – w sumie 19 reprezentacji. 

Nasza drużyna w składzie: Patryk Dąbrowski, Wiktoria Krysa, Cezary Pomykała, Maria Szwed 
(opiekun Zbigniew Fugel) reprezentowała powiat lubelski. Zdobyła 4 miejsce – Puchar 
Lubelskiego Kuratora Oświaty, a każdy z uczniów otrzymał nagrody rzeczowe. 

 

 

http://www.sp27.lublin.eu/rodzinny-fitness/
http://www.sp27.lublin.eu/zajecia-relaksacyjne-w-swietlicy/


http://www.sp27.lublin.eu/ekopiknik-rodzinny/ 

4 czerwca 2017 roku nasza świetlica czynnie włączyła się w promocję ekologicznego stylu życia. Dzieci 

wzięły udział w XII Ekopikniku Rodzinnym nad Zalewem Zemborzyckim na terenie Ośrodka Słoneczny 

Wrotków, który został zorganizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin wraz 

z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”. Uczniowie przedstawili pantomimę ekologiczną przy 

dźwiękach muzyki klasycznej pod tytułem Duszki leśne. Część artystyczną i wyjście zorganizowały 

i przygotowały Panie: Alina Pydyś i Sylwia Laskowska – Rola. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/nietypowe-przerwy-w-szkole/ 

9 czerwca 2017 roku odpoczywając w czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie mieli okazję obcować 

z błyskotliwą poezją Jana Brzechwy. Wybrane utwory recytowali dorośli: Pan Jacek Grabowski, Waldemar 

Stoczkowski, Piotr Kursa, Pani Alina Pydyś oraz uczennica klasy III B Oliwia Karłowicz. Okazało się, 

że recytowane utwory skrzą dowcipem i bawią nowe pokolenia. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/bezpiecznie-na-przejsciu-dla-pieszych/ 

Okres wakacyjny to czas największego zagrożenia dla pieszych na drodze. Mając na uwadze 

bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego 13 czerwca 2017 roku została 

przeprowadzona policyjna akcja edukacyjna. Na początku uczniowie zostali zapoznani z zasadami 

bezpiecznego poruszania się po chodnikach i drogach. Praktyczne zajęcia odbyły się na przejściu dla 

pieszych. Policjanci uświadomili jakie zachowania pieszych zagrażają ich bezpieczeństwu. Jest to m.in. 

jazda na rolkach, rowerze, hulajnodze, rozmowa przez telefon, używanie słuchawek. Zajęcia 

przeprowadzili: sierż. sztab. Dorota Bielecka – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Lublinie, Pani Jolanta Wąsowska – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie,  Pani Lidia 

Kwietniewska – Wojewódzki Wydział Ruchu Drogowego w Lublinie. 

 

http://www.sp27.lublin.eu/zabawa-edukacyjna-z-

autochodzikiem/ 

Strażnicy Straży Miejskiej Miasta Lublin mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczestników 

ruchu drogowego przeprowadzili w świetlicy zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów do 

samodzielnego poruszania się po drogach. Miasteczko drogowe składało się z elementów wykonanych ze 

specjalnych tkanin wypełnionych gąbką. Były to modele różnych pojazdów, znaki drogowe, sygnalizatory, 

słupki, pachołki, zebry. Działanie na konkretach pozwala na zaangażowanie zmysłu wzroku, słuchu i 

dotyku. Celem takiej zabawy jest budowanie świadomości zagrożeń na drodze i właściwych reakcji na 

nie.Zajęcia przeprowadzili: strażnik Kinga Gorbaczuk, młodszy strażnik Marta Mścisz, starszy strażnik 

Tomasz Skrobowski.  

 

http://www.sp27.lublin.eu/bezpiecznie-na-przejsciu-dla-pieszych/
http://www.sp27.lublin.eu/zabawa-edukacyjna-z-autochodzikiem/
http://www.sp27.lublin.eu/zabawa-edukacyjna-z-autochodzikiem/

