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ŚWIETLIKI                  
               NR 1 WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 
2014 rok 

Orszak Pani Jesieni 
 
Już się kończy miesiąc wrzesień, 

już witamy Panią Jesień - 
pani piękna, wspaniała 
z złotych liści suknia cała, 
welon z srebrnej pajęczyny, 
a na szyi jarzębiny. 
 
 

Wiatr jesienny farby niesie, 
pomaluje liście w lesie 
jasnozłoto, purpurowo, 
zielonkawo i brązowo, 
w plamki, ciapki, żyłki złote, 
później wiatr przywoła Słotę. 
 
 

Tuż za Słotą idą jeszcze 
jej synowie - małe deszcze: 
Pluszek, Mżawka, Kapuśniaczek 
opłukują każdy krzaczek, 
orszak kończy postać ciemna - 
to Szaruga jest jesienna. 
 
 

Szarym płaszczem słońce kryje, 
piękne barwy z liści zmyje, 
a wraz z siostrą swą Zawieją 
spustoszenie w lesie sieją, 
poprzez pola, las w ten wrzesień 
kroczy orszak - Pani Jesień. 

 
E. ZAWADZKA 

 

 

Zespół redakcyjny 
zaprasza do lektury pierwszego w 
roku szkolnym 2014/2015 numeru 
naszej gazetki „Świetliki”. W 
numerze znajdziecie ciekawostki, 
zagadki, kolorowanki oraz zdjęcia  
przedstawiające prace wykonane 
w naszej świetlicy . 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII 
KONOPNICKIEJ  

W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
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Pokoloruj ! ☺ 
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Galeria prac wykonanych podczas zajęć w świetlicy szkolnej. 
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Kilka Zagadek o jesieni dla rozruszania szarych komórek przedstawia Sowa Mądra 
Głowa: 

 

 

 

 
 

Co to za pani, w złocie, w czerwieni, 
Sady pomaluje, lasy przemieni, 

a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, 
śnieżna zawieja po niej zostaje….. 

 

Co to za miesiąc, który niesie: 
Grzyby i wrzosy liliowe w lesie, 

W sadach soczyste jabłka czerwone, 
A także pierwszy szkolny dzwonek. 

 
 

On dziesiąty jest w kolejce gdzie stoi 
dwanaście miesięcy. 

 
 

To miesiąc smutny taki, 
Bo odleciały już ptaki, 
I liść ostatni już opadł. 

Ten miesiąc zwie się ……… 
 
 

 
Kiedy rośnie- to się zieleni. 

Kiedy spada- złotem się mieni. 
 
 

Wiosną  zielono rosną, 
Latem- gadają z wiatrem, 
jesienią- barwy zmienią, 

A zimą- śnią pod pierzyną. 
 
 

Co to jest? Odgadnij! 
Leci tylko w dół. 

Jest tylko na dworze. 
Suchy być nie może. 

 
 

Co to za ogrodnik? Konewki nie 
miewa, 

A  podlewa kwiaty, warzywa i 
drzewa. 
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Zbliżają się ANDRZEJKI! A jeśli Andrzejki, to zabawa i wróżby ☺ 

Oto kilka pomysłów na Andrzejkowe wróżby. 
 
LANIE WOSKU i odgadywanie kształtów jego cieni to najpopularniejsza wróżba 
andrzejkowa. Będziesz potrzebował: zwykłych świeczek, papierowego 
(tekturowego), samodzielnie wykonanego klucza, miski z wodą, dobrego humoru. 
Wosk należy roztopić w rondelku na małym ogniu. Uwaga rondelek pewnie do 
niczego innego nie będzie się już nadawał! 
Ciepły wosk ostrożnie przez dziurkę od klucza lejemy do wody. Gdy wosk na wodzie 
zastygnie podnosimy go do światła i oglądamy powstały na ścianie cień. Z jego 
kształtu wróżymy naszą przyszłość. 

ANDRZEJKOWE SERCE. Aby wykonać tę wróżbę należy wyciąć serce z papieru 
i napisać na nim imiona chłopców i dziewczynek. Następnie trzeba serce odwrócić 
zapisaną stroną do dołu i przekłuć je igłą. Imię na które natrafimy należy do 
naszego przyszłego ukochanego/ukochanej. 
Będziesz potrzebować: kolorowy papier (lub biały papier i farby), nożyczki, 
długopis, szpilka.  

KOLOROWO-ANDRZEJKOWO. Losowanie kolorów.  Uczestnicy zabawy siedzą 
w kręgu i losują karteczki w sześciu kolorach. Osoba, którzy wylosowała dany kolor 
wstaje, a „wróżka" czyta przestrogi na przyszłość, odpowiadające kolorom 
wylosowanych kartek. I tak:  
czerwony - Oj, te zgubne słodkości! Jeśli nie ograniczysz batoników i cukierków to w 
przyszłości będziesz musiał być częstym gościem u dentysty. 
zielony - Bądź ostrożny w drodze do szkoły.  
żółty - Bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj.  
niebieski - Pilnuj swoich rzeczy, bo w powietrzu czai się zguba. 
biały - Pijesz za mało mleka! 
czarny - Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie wokół radosne i kolorowe. 
albo 
biały - szczęście 
czerwony - jesteś bardzo lubianą osobą! 
czarny - drobny pech 
żółty - ktoś zazdrości ci dobrej oceny! 
fioletowy - czeka cię miła niespodzianka 
szary - smutek 
zielony - spełnią się Twoje marzenia 
 
MAGICZNY KRĄG NA ANDRZEJKI. Będziesz potrzebować: kostki do gry, 
kolorowy karton, nożyczki.  
Dzieci siadają wokół kręgu - każde po kolei rzuca dwiema kostkami do gry tak by 
trafić w karton.  
Po rzucie liczymy oczka, bez tych, które poleciały poza kartonowy krąg. 
Wynik to wróżba na przyszły rok 
1. w tym roku znajdziesz nową pasję lub talent 
2. poznasz nowego przyjaciela lub... wreszcie dostaniesz zwierzątko 
3. niedługo dostaniesz naprawdę wspaniały prezent 
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4. wycieczki i wesołe przygody  
5. piątki w szkole, pochwały w przedszkolu! 
6. nauczysz się nowego sportu (może jazdy na rolkach lub na nartach?) i będziesz 
zachwycony/a! 
7. zostaniesz królową lub królem karnawałowego balu! Szykuj już kostium! 
8. w tym roku polubisz coś czego nie znosiłaś/eś (szpinak? czytanie? wizyty w 
operze?) 
9. czekają cię cudowne i pełne przygód ferie zimowe 
10. w tym roku szczęście będzie Ci dopisywać we wszelkich konkursach  
11. pogodzisz się z kimś kogo nie lubiłeś/łaś 
12. w tym roku czekają cię same wspaniałe chwile i drobne kłopoty nie zdołają 
zepsuć Ci humoru 

ADRZEJKOWA ZABAWA. To nie wróżba, ale zabawa idealna na andrzejkowe 
przyjęcie. Zainspirowana anglosaską zabawą na zjadanie jabłka pływającego w 
misce z wodą, ale... łatwiejsza:) 
Będziesz potrzebować: paczka lub dwie groszku ptysiowego, kordonek, patyk (np. 
do poprawiania firan) 
Na mocny kordonek nawlekamy kulki groszku ptysiowego, tak po 6 na jednej nitce. 
Takie nitki, o rożnych długościach (bo dzieci są zwykle rożnego wzrostu) 
zawiązujemy na patyku (ja używam patyka do poprawiania firan). Trzeba 
pamiętać o odstępach miedzy sznurkami. Podczas zabawy dwoje dorosłych trzyma 
patyk a dzieci ustawiają się pod wiszącymi nitkami z rekami splecionymi za 
plecami i na dany znak mają jak najszybciej zjeść wszystkie groszki z nitki bez 
użycia rak. Kto sobie pomaga rękami albo komu upadnie groszek - odpada. 
Zwycięzca, który pokaże pusta buzię i pusty sznurek, wygrywa! 

 

Życzymy miłej Andrzejkowej zabawy!!! 

Oraz składamy najlepsze życzenia wszystkim Andrzejom z okazji imienin ☺ 

 

  



  
Świetliki             nr 1   wrzesień/październik/listopad 2014 r. 

Skąd się wzięła dynia? 
Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej. W Polsce popularnie zwana była 

banią. Historia dyni sięga czasów starożytnych  Początkowo Europejczycy 
traktowali dynię jako egzotyczną ciekawostkę, jednak wkrótce odkryli jej zalety  
i już 100 lat później uprawiano ją w niemal wszystkich krajach naszego 
kontynentu. W Polsce szybko zdobyła popularność – pożywne i smaczne potrawy  
z dyni pojawiały się często na stołach. 

Im kolor miąższu dyni jest intensywniejszy, tym więcej w nim witamin. 
Dynie zawierają ich stosunkowo dużo: A, B1, B2, C, PP, ponadto składniki 
mineralne, zwłaszcza fosfor, żelazo, wapń, potas i magnez oraz mnóstwo beta-
karotenu, który w organizmie przekształca się w witaminę A. Zapobiega ona 
krzywicy u dzieci, wzmacnia wzrok, chroni przed nowotworami. Wraz z witaminą 
E wspaniale wpływa na cerę – utrzymuje odpowiednią wilgotność skóry i zwalcza 
niszczycielskie wolne rodniki. 

Oto  propozycja na danie z dyni. Smacznego! ☺ 

  

PLACKI DYNIOWE. 

 

składniki: 

- 500 g dyni 

- 2 małe jajka 

- około szklanka mąki 

- sól, cukier 

- 1 cebula 

Cebulę drobno pokroić,  a dynię zetrzeć 
na grubej jarzyniarce. Wszystkie 
składniki razem wymieszać. Doprawić 
solą i cukrem według uznania. Kłaść 
łyżka małe placki na rozgrzaną patelnię i 
smażyć na oleju do momentu aż placki sie 
zrumienią. 

Smacznego! 
 

 


