


LAS – znaczenie lasu  

w życiu zwierząt I ludzi. 

Z cyklu zajęć - 

"innowacyjnych" 



ClCiąg dalszy tematu: 

„Znaczenie lasu‚”, 

- tworzymy krzyżówki 

tematyczne,  

-układamy rozsypanki wyrazowe 

pasujące do głównych haseł. 

-ilustrujemy las 



KKarykatury – czyli 

wyolbrzymienie cech 

charakeryzujących danego 

człowieka, prace rysunkowe  
do tematu – „Mój przyjaciel”.  to 

add text 



Prace wykonane 

jednocześnie do dwóch 

tematów : „Mój przyjaciel”; 

„Zwierzęta lasu".  

Prace wykonane  

przy pomocy tablicy 
multimedialnej. 



"LAS"- technika 3D, 

praca wykonana  

na potrzeby zajęć –
innowacyjnych. text 

Interpretacja słowa : "LAS", 

skojarzenia, przeznaczenie drzewa 

jako surowca, znaczenie lasu. 



Ilustrujemy nasze 
zainteresowania. 



Click to a 

Krótka lekcja z: „SZACUNKU”- 

słoneczka / mapy myśli 

oddające nasze pomysły; 

zabawy słowem. 



Click to 

Świetlicowy 

kącik 
czytelniczy . 

 

 Lekcja 

„savoir-vivre”. 

text 



„SAVOIR-VIVRE: - ilustracje 

wykonane na podstawie 

przeczytanych wierszy opisujących 

dobre lub złe maniery. 

Humorystyczne przedstawienie 

różnych złych zachowań. 



Ciąg dalszy naszych prac rysunkowych 

ukazujących dobre bądź złe zachowania 

ludzi. Porównania rysunkowe do zwierząt. 



25.10. - obchodziliśmy  

„Światowy Dzień Kundelka",  

stąd plakaty przedstawiające 

naszych pupili. 



„Dzień Kundelka" - 

kolejne prace/pomysły 

rysunkowe. 



„Sowy mądre głowy" - Dzień Edukacji Narodowej,  

SOWY- symbol nauki, mądrości. 



"BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE" –  

znaki symbolizujące nasze przyzwyczajenia,  

uzależnienia lub informacje o zjawiskach nas 

otaczających, ujętych w formie znaków. 



Znaki - 

współczesne 

zagrożenia  
lub uzależnienia. 



„BEZPIECZEŃTWO W INTERNECIE", - 

kodeks praw i obowiązków internauty.  

 Najważniejsze wskazówki podczas 

użytkowania Internetu. 



Pozostałe aktywności, zabawy uczniów. 



Łamigłówki, krzyżówki 

związane z tematami 

pro-ekologicznymi. 

Zwięrzęta –  

nasi  

przyjeciele,  

 



Świetlicowe szaleństwa  

dywanowo- dominowe 



ZAJĘCIA W RAMACH INNOWACJI - 
RĘKODZIEŁO DZIECIĘCE 

Jesienne liście 

trudno jest 

zachować. 

Na szczęście 

technika 

frrotażu daje 

możliwość 

przeniesienia 

na kartkę 

wielu 

szegółów 

zapisaych na 

liściach.   



FROTAŻ - PRACE UCZNIÓW 



STEMPLOWANE, JESIENNE DRZEWA 

Stemplowanie 

daje dużo 

możliwości,  

aby wykazać się  

w twórczym 

działaniu.  

Chociaż wymaga 

sporo cierpliwości. 



JESIENNE, STEMPLOWANE DRZEWA – 
PRACE UCZNIÓW. 



EKSPLORACJA SZKOLNEJ SIŁOWNI 

Pojawienie się 

szkolnej siłowni 

wywołało wiele 

pozytywnych 

emocji. 

Koniecznie 

musieliśmy 

sprawdzić jakie 

możliwości daje 

to miejsce. 

Grupa była w 

pełni 

zadowolona. 



CIENIE 

Zabawa 

światłem  

i cieniem daje 

dużo radości  

i satysfakcji. 

Rozwijamy 

wyobraźnię  

i kreatywność.  



PRACA PLASTYCZNA - JEŻE 

Wykonanie jeży 

z kasztanowymi 

noskami 

sprawiło nam 

dużo 

przyjemności. 

Okazało się, że 

ne sposób jest 

wykonać dwa 

identyczne 

egzemplarze. 



JEŻYKI - PRACE UCZNIÓW 

Jesień  

w pełni, 

tym samym 

do naszej 

świetlicy 

zawitały 

jeżyki. 



IDEALNY NAUCZYCIEL 

Wspólnymi 

siłami udało 

nam się 

ustalić jakie 

cechy 

powinien 

posiadać 

idealny 

nauczyciel. 

Okazało się, 

że niezwykle 

ważne jest to, 

aby był on 

„na czasie”. 



PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA. 

Naszą mocną 

stroną jest to, 

 że potrafimy  

ze sobą 

współpracować. 

Dzięki temu 

odtworzenie 

piramidy 

zdrowego 

żywienia nie 

jest dla nas 

trudne. 



ZAJĘCIA W RAMACH INNOWACJI 
- RĘKODZIEŁO DZIECIĘCE 

Stworzenie 

jesiennego 

witrażu wymaga 

dużo cierpliwości 

i dokładności. 

Na szczęście 

efekt naszej 

pracy był tego 

wart! 



WITRAŻ - PRACE UCZNIÓW 



JESIENNE DYNIE 

Jesień kojarzy 

nam się  

z dyniami,  

a dynie  

z możliwością 

ich ozdabiania. 

Nasze dynie są 

śmieszne, 

urocze,  

a czasem 

przerażające.  



DYNIE – PRACE UCZNIÓW 



DUSZKI NA HALLOWEEN 

Z gazy i kleju 

wykonaliśmy 

duszki na 

Halloween. 

Bardzo prosta 

technika dająca 

wiele satysfakcji. 



ŚWIETLICOWE GRY 

Doceniamy 

gry i klocki, 

które mamy  

w naszej 

świetlicy. 

Dzięki nim 

nie ma 

czasu na 

nudę! 



SWOBODNE RYSOWANIE 

Na tablicy 

bardzo dobrze 

nam się rysuje. 

Każdy może 

zaprezentować 

swój talent  

i umiejętności. 



ZABAWY I ODPOCZYNEK NA PUFACH 

Bardzo lubimy 

spędzać czas na 

pufach. Nie tylko 

możemy wykazać 

się talentem 

architektonicznym,

ale także 

wygodnie się na 

nich odpoczyzwa.  


