
Ciepło o ,, Ciepełku’’ 

Od sześciu lat przy naszej szkole działa Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ,, Ciepełko’’.  

Co roku trzydzieścioro dzieci spędza tu czas po lekcjach. Najmłodsi nasi podopieczni mają sześć,  

a najstarsi piętnaście lat. Zorganizowanie atrakcyjnych zajęć dla tak zróżnicowanej wiekowo grupy 

jest dużym wyzwaniem. 

 Najpierw obowiązkowo trzeba odrobić pracę domową, ale napisanie wypracowania z języka 

polskiego, rozwiązanie  zadania z matematyki  czy nauka pisania literek to nic trudnego, gdy można 

liczyć na pomoc pań wychowawczyń lub kolegów.  

Po wypełnieniu obowiązków przychodzi czas na zabawę. Można grać do woli w jedną z wielu 

planszówek i przy okazji ćwiczyć refleks i spostrzegawczość. Można też godzinami budować z klocków 

miasta, lotniska, dworce, domki i stacje kosmiczne. Największą popularnością cieszą się tak zwane 

plus-plusy, z których można zrobić dosłownie wszystko. Miłośnicy literatury chętnie sięgają   

po ciekawe książki i komiksy. 

 W ,, Ciepełku’’ rozwijamy  talenty plastyczne. Uczniowie wycinają, malują, rysują, lepią z plasteliny.   

Dzięki pani Renacie wszyscy nasi podopieczni umieją przyszyć guziki, zaszyć dziurę czy uszyć 

pokrowiec na telefon.  Dziewczynki chętnie robią biżuterię z kolorowych koralików.  

Piękne  i twórcze prace zdobią świetlicę lub są upominkami dla rodziców i dziadków. 

Nie zapominamy również o aktywności ruchowej. Młodsze dzieci uwielbiają skakać na skakance, 

starsi chłopcy preferują grę w piłkę nożną. Pani Marta, która jest  instruktorką zumby, prowadzi dla 

chętnych dzieci zajęcia taneczne. 

Ważnym aspektem działalności świetlicy  jest udział w programie Kulczyk Foundation ,, Żółty talerz’’. 

Od pięciu lat nasi podopieczni nie tylko dostają w świetlicy zdrowe, smaczne i pełnowartościowe 

posiłki, ale także je przygotowują. Na warsztatach kulinarnych z wychowawczyniami i dietetyczkami 

uczą się obierać, kroić, siekać, miksować, mieszać, przyprawiać. Dzieci, które kiedyś z warzyw jadły 

tylko frytki, chętnie sięgają po ogórki czy paprykę. Szczególnie wtedy, gdy pani Agnieszka przygotuje 

do nich pyszny sos na bazie jogurtu naturalnego  i ziół. Nasi wychowankowie znają moc marchewki i 

innych warzyw, tropią cukier w wielu produktach i wiedzą, że bez tego dodatku można przygotować 

pyszne desery. Nasze podwieczorki to kolorowe kanapeczki z dodatkiem wielu warzyw, sałatki, 

pełnoziarniste tosty, koktajle owocowe oraz warzywne chipsy. 

W ,, Ciepełku’’ panuje rodzinna, przyjazna atmosfera. Dzieci bardzo chętnie przychodzą tu po lekcjach 

i czują się tak dobrze, że niejednokrotnie proszą rodziców, żeby pozwolili im jeszcze trochę zostać,  

bo muszą dokończyć zabawę ,porozmawiać z kolegą lub zrobić jeszcze jedną pyszną kanapkę… 
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