Wolontariat 2021/2022 – informacja dla klas 5,6,7,8
Szkolne Koło Wolontariatu działa w oparciu o regulamin, który znajduję się w linku
http://www.bip.sp-jablonna.pl/pliki/dokumenty/regulaminy/2019/regulamin_wolontariatu.pdf

Najczęściej zadawane pytanie brzmi: W jaki sposób uzyskać punkty na świadectwie
szkolnym?
Oto odpowiedź:
1. Wszystkie godziny muszą być udokumentowane zaświadczeniem, które musi zawierać;
ilość godzin, rodzaj wykonywanych czynności oraz podpis osoby potwierdzającej wykonanie
zadań.
2. Wolontariat można odbyć w wybranych przez uczniów miejscu.
3. Propozycje zdobycia punktów w szkole:
Audiobook- nagranie wskazanej lektury szkolnej przeznaczonej dla uczniów klas 1-3 i
przekazanie jej koordynatorowi wolontariatu (P. Sulima sala 202). Przelicznik punktów:
długość nagrania + 1h. Nagranie, które będzie trwało 1h= 2h wpis do Karty Wolontariusza.
Prezentacja do świetlicy szkolnej lub prezentacja przygotowana i ustalona z
wychowawcami klas 1-3. Wybór tematu z listy opracowanej przez Świetlicę Szkolną lub
bezpośrednio ustalony z wychowawcą klas 1-3. Przygotowanie ciekawej i atrakcyjnej
prezentacji multimedialnej. Przelicznik punktów: 10 slajdów = 2h wpis do Karty
Wolontariusza.
4. Jako Koordynator Wolontariatu Szkolnego nawiązałam współpracę z GCK w Skierdach,
GOPS w Jabłonnie oraz Nadleśnictwem Jabłonna. Jeżeli któraś z tych instytucji będzie
potrzebowała "rąk do pracy" będę informowała Klasowych Kierowników Wolontariatu.
5. Każdy Wolontariusz jest zobligowany do założenia "Karty Wolontariusza"- zwykłego
zeszytu w kratkę, tak by nauczyciele mogli w nich zapisywać wykonanie danego zadania.
Będzie to niezbędne to podliczenia punktów na koniec roku.
6. Pod koniec każdego miesiąca będzie organizowane spotkanie wolontariatu za
pośrednictwem Classroom.
W razie jakichkolwiek pytań proszę do mnie pisać. Mam nadzieję na miłą współpracę!
Pomagajcie innym nie tylko dla punktów ale też z potrzeby serca.
Przewodnicząca SKW Paulina Sulima

TEMATY DO ZREALIZOWANIA WOLONTARIATU NA
ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
KLASY 1:
1) Bezpieczny Internet
2) Polska- moja ojczyzna
3) Prawa zwierząt
4) Morał z bajek (postaci z bajek, które można naśladować)
5) Co to jest Układ Słoneczny?
6) Zabawy integracyjne, dostosowane do klasy 1 (ruchowe lub inne);
7) Ciekawe zawody (zawody naszych dziadków)
8) Ciekawostki przyrodnicze (z różnych tematów: pogoda, zwierzęta, geografia, ginące
gatunki).
KLASY 2:
1) Bezpieczny powrót ze szkoły- zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni/
drodze.
2) Pisanie listów- jak to się robi?
3) Planety- czy je znasz
4) Ulubieni bohaterowie lektur szkolnych
5) Dzień Ekologii
6) Jak spędzać subiektywnie czas wolny
7)Prezentacja: Święto Niepodległości - przedstawienie tematu dla drugoklasistów
8) Ciekawostki o języku polskim
9) Języki obce są potrzebne: prezentacja
10) Quiz dla klas II
KLASY III:
1) Zasady korzystania z Internetu
2) Czy znasz swój kraj- quiz
3) Narodowe Święta - pamiętamy
4) Zwierzęta pod ochroną
5) Lecimy w kosmos
6) Idole XXI wieku , a idole kiedyś- prezentacja multimedialna.

Wykaz lektur klas 1-3
Afryka Kazika – Łukasz Wierzbicki
Dziadek i niedźwiadek – Łukasz Wierzbicki
Asiunia – Joanna Papuzińska
Cukierku, ty łobuzie! – Waldemar Cichoń
Detektyw Pozytywka – Grzegorz Kasdepke
Dziewczynka z parku – Barbara Kosmowska
Kapelusz Pani Wrony – Danuta Parlak
Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) –
Justyna Bednarek
Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą – Agnieszka Frączek
Wścibscy – Dorota Gellner
Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie – Julita
Grodek
Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca – Tom Justyniarski
Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły (fragmenty) – Piotr Kordyasz
Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych – Aleksandra i Daniel
Mizielińscy
Baśnie (do wyboru) – Hans Christian Andersen
Brzechwa dzieciom – Jan Brzechwa
Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren
Doktor Dolittle i jego zwierzęta – Hugh Lofting
Drzewo do samego nieba – Maria Terlikowska
Karolcia – Maria Krüger Kruger
Najpiękniejsze wiersze – Danuta Wawiłow
O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach –
Barbara Tylicka
O psie, który jeździł koleją – Roman Pisarski
Pamiętnik Czarnego Noska – Janina Porazińska
Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim
Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata – Zofia Kossak-Szczucka
Piaskowy Wilk – Åsa Lind

