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1a, 2a



Słoneczną Szkołę powitaliśmy słonecznikami:)

Nasz świetlicowy 

kodeks grupowy

Zabawy 

integracyjne 

na boisku



Poznaliśmy zasady 

bezpieczeństwa na drodze.

Stworzyliśmy makietę 

ruchu drogowego 

w Warszawie.



Poznaliśmy najważniejsze 

Parki Narodowe Polski.

Rozumiemy ideę Dnia bez samochodu.

Podczas Międzynarodowego 

Dnia Kropki przygotowaliśmy 

jesienną dekorację.



Nasze jesienne kodowanki.

Jeże, jeżyki i przeróżne szyszkowe stworki.

Powitaliśmy jesień.

Wiemy dlaczego zmieniają się pory roku.



1b, 1d



Omawianie zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

na drogach, chodnikach, ulicach....

Praca plastyczno-techniczna "Znaki drogowe"Mega kolorowanka-
"Bezpiecznie na drodze"



Zajęcia pokazowe

Eksperymenty Drama

Robotyka

Ceramika



Obchody Dnia Kropki- wylepianie plasteliną 
jesiennych liści

Praca plastyczna 
pt. "Las- dom roślin i zwierząt"

"Koszyk pełen jesiennych darów"- wydzieranka



Zabawy taneczne 

przy muzyce – Just Dance Zabawy i gry w świetlicy - Twister.



1c



Lubimy tworzyć konstrukcje z klocków

Nasz świetlicowy regulamin podpisany dłońmi.

Pierwsze dni w świetlicy upłynęły pierwszoklasistom na wzajemnym poznawaniu się, wspólnej zabawie 

i tworzeniu regulaminu dotyczącego zasad zachowania się w świetlicy szkolnej.



Wspominamy wakacje

"Kropy, kropki i kropeczki "- prace wykonane z okazji Dnia Kropki.

Gra Twister



Sygnalizator świetlny, odblaski i znaki drogowe – prace plastyczno- techniczne

Ilustracje do bajki " Ali Baba i 40 rozbójników."



Dekoracja jesienna - " Kolorowe liście" Praca zbiorowa "Las – dom zwierząt i roślin."

Słoneczniki - praca techniczna

Medale wykonane 
z okazji Dnia Chłopaka



2b, OP



Nasze wspomnienia z wakacji utrwalone w obiektywie.

Bezpieczni w drodze do szkoły.

Praca zbiorowa z okazji Dnia Kropki.



Jesienne stworki z liści.
Grzybki z plasteliny

Poznajemy definicje portretu –

popiersie naszych przyjaciół.



Eksperymenty z wodą w ramach zajęć pokazowych

Zabawy w teatr . Zajęcia pokazowe z ceramiki.



Budowle z klocków.

Wspólne zabawy na szkolnym placu zabaw i boisku.



2c, 3d



Zabawy integracyjne w sali świetlicowej.

Zabawa ,,Gorące krzesełka".
Zajęcia wychowawcze-budowanie samooceny

wśród naszych Świetliczaków.



Zabawy z chustą Klanza.

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.

Zabawy taneczne - Just Dance.



Prace plastyczne wykonane z okazji Dnia Kropki.

,,Sówki"- prace plastyczno-techniczne.

,,Wiewiórki"- prace plastyczne.
,,Jabłka"- prace plastyczne 

wykonane z okazji Dnia Jabłka.



,,Jak wygląda moja złość"-prace plastyczne.

,,Cechy dobrego przyjaciela"- plakat.

,,Mój przyjaciel/Moja przyjaciółka"- prace plastyczne.



2d, 3c



Zabawy konstrukcyjne rozwijające wyobraźnię przestrzenną.



Zabawy ruchowe na 

szkolnym placu zabaw, 

gry planszowe i karciane 

w sali świetlicowej.



Międzynarodowy Dzień 

Kropki, świetlicowa 

relaksacja i odrabianie pracy 

domowej.



Dziecięca twórczość artystyczna w świetlicy.



3a, 3b



graliśmy w gry planszowe, budowaliśmy z klocków 

przeróżne budowle,

graliśmy w piłkę nożną, 

bawiliśmy się w gry 
ruchowe 

w sali gimnastycznej,bawiliśmy się w "Kolory",

miło spędzaliśmy czas 

na placu zabaw

WE WRZEŚNIU PODCZAS POBYTU W ŚWETLICY SZKOLNEJ ...



Wykonaliśmyplakaty na temat bezpieczeństwa.

Wspólnie ustaliliśmy zasady 

zachowania się w świetlicy.

Graliśmy w edukacyjne gry online o jesieni.

Rozwiązywaliśmy zadania matematyczne.



Z okazji Dnia Kropki uczniowie z kl. 8B 

zaprosili nas na zajęcia komputerowe.

Byliśmy w kropki na Dzień Kropki:-)



Wykonaliśmy kilka prac plastycznych:

Wakacje w górach i nad morzem

Las jesienią

Sowy



Klasy 
starsze



• Klasy starsze dbają o kondycję fizyczną



Chętnie konstruują z klocków budowle



• Odrabiają w świetlicy lekcje, a gdy mają ochotę - tworzą



I wspólnie spędzają czas.


