


1A, 2A 



Wspomnienia z powitania Nowego Roku -  sylwestrowe fajerwerki 

Zimowe pejzaże 



   Prezenty z okazji  Dnia Babci i Dziadka 

Naszyjniki z samodzielnie malowanego makaronu 

Lapbooki 



Plakat przedstawiający  

nasze ekologiczne  

noworoczne postanowienia. 

Poznawanie zasad zdrowego 

odżywiania w ramach 

programu: "Wiem co jem". 



Sikorki i gile przy karmnikach – praca z kolorowego papieru i pudełek kartonowych. 

Nasze maski karnawałowe. 



1B, 1D 



NASZE PRACE PLASTYCZNE 

Sylwestrowe fajerwerki- malowanie farbami 

Laurki z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 

Karmniki- praca plastyczno- techniczna 



PRZYGOTOWANIA PRAC DO KONKURSU DZIELNICOWEGO "MALI ARCHITEKCI" 



KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO! 

Projektowanie karnawałowych strojów 

i tworzenie kolorowych masek 

Zabawy taneczne przy muzyce 



ŚWIETLICOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 

Klasa 1b wystąpiła z pastorałką 

"Świeć gwiazdeczko" 

Klasa 1d zaśpiewała kolędę 

"Dzisiaj w Betlejem" 



1C 



Śnieżynki - układanka z patyczków Zimowe czapki z papieru i krepiny 

Dekoracja zimowa - Rękawiczki Śniegowe bałwanki 

Zimowe prace plastyczno- techniczne 



Konstrukcja z klocków "Zamek rycerski" 

Występ dzieci  

w Świetlicowym Festiwalu  

Kolęd i Pastorałek. 

Wykonanie kolędy  

„Przybieżeli do Betlejem”. 

Karmniki dla ptaków 



Projekt stroju karnawałowego 

Maski karnawałowe 

Laurki dla Babci i Dziadka Portrety naszych dziadków 



2B, OP 



Noworoczne sztuczne ognie 

Pejzaż zimowy - pastelą suchą 

Poznawaliśmy Arktykę i jej mieszkańców.  

Wykonaliśmy pracę plastyczną "Inuici". 



Serduszko dla Dziadka i 
bransoletka dla Babci – 
przygotowaliśmy prezenty  
z okazji ich święta. 
 

Nasz występ podczas Świetlicowego Kolędowania sprawił 
nam dużo radości. 



Konstrukcje z klocków  

oraz gry stolikowe 



Szykujemy się do balu 

karnawałowego.  

Praca plastyczna "Maski". 

Zabawy na śniegu - 
korzystamy z zimowej aury. 



2C, 3D 



Kreatywne prace plastyczne 

,,Miasto zimą"-praca plastyczna, grupowa. 

,,Fajerwerki"-prace plastyczne. 



Ekologiczny kwiatek dla Babci i Dziadka. 

Laurka dla Babci i Dziadka. 



W świetlicy świetnie się bawimy.  

Zabawy taneczne. Zabawy ruchowe w sali. 

Zabawy na placu zabaw. 

Zabawy konstrukcyjne. 
Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.  



2D, 3C 
 



Udział w Świetlicowym 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek. 
Realizacja projektu "Wiem co jem". 

Wykonanie elementów dekoracji 

na szkolny bal karnawałowy. 

Upominki 

własnoręcznie 

wykonane dla 

babci i dziadka  

z okazji ich święta. 

Farbami 

malowana 

zima  

w mieście. 



Zabawy 
ruchowe 

na 
śniegu. 

Praca 
konkursowa 

"Mali 
architekci". 

Odrabianie 
lekcji  

i zabawy 
świetlicowe. 



Świetlicowa twórczość plastyczna. 

Papierowe portfele 
wykonane techniką 

origami. 



3A, 3B 



W świecie bałwanków - prace plastyczne 



Dziewczynki z klasy 3b zdobyły nagrody 

w Warszawskim Konkursie  

Plastyczno-Technicznym  

"Anioł Bożonarodzeniowy". 

GRATULUJEMY!! 

Klasa 3a zaśpiewała pastorałkę "Maleńki Jezu". 

ŚWIETLICOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 

"Ta kolęda" w wykonaniu uczniów z kl. 3b 



Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej - wykreślanki, puzzle, rozpoznawanie flag krajów europejskich. 

Kartki dla babci 

Wzięliśmy udział w Dzielnicowym Konkursie Konstrukcyjnym "Mali architekci" . 

Gra "memory" 



Projekt "Świetliczaki na tropie....kolorów świata" - Afryka 

Śladami Stasia i Nel – spotkanie ze słoniem afrykańskim – ciekawostki dotyczące zwierzęcia. 

Wykonanie pracy plastycznej – wyklejanka z szarych gazet. 

Afrykańskie plemiona " Afrykanka"- kobieta w barwnych strojach. 



KLASY  
STARSZE 



Nowy Rok- czas życzeń, radości, zabawy i postanowień. 

Witamy go hucznie, pełni nadziei  i oczekiwania na to,  

co nam przyniesie. Życzymy sobie zdrowia, wszelkiej 

pomyślności, szczęścia i miłości. Oby się spełniło! 



W ramach projektu "Świetliczaki na tropie ... kolorów Świata" 

tworzymy minisłowniczek różnych form powitalnych z wybranych 

30 krajów europejskich i ozdabiamy go flagami państwowymi. 



Pamiętamy o naszych bliskich- babciach i dziadkach- składamy im życzenia, odwiedzamy ich 

i wręczamy drobne upominki. Staramy się poznać dziadków bliżej i zacieśnić nasze relacje. 



Bierzemy udział w Świetlicowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek.  

Nasz artystyczny występ obejmował zarówno śpiew góralskiej pastorałki  

"Od serca do ucha", jak i dopasowany do niej rytmiczny taniec.  

Nasz występ bardzo się spodobał, a publiczność biła głośne brawa. 


