
LISTOPAD W ŚWIETLICY



1A, 2A



Nasze późnojesienne prace plastyczne

Jeże Pawie z klonowych liści

Kosze z darami jesieni Kotyliony z okazji Święta Odzyskania Niepodległości



"Mini laboratorium" -

poznaliśmy najważniejsze 

naczynia laboratoryjne 

i zasady otrzymywania barw.

"Wulkan"



Plakat z okazji Dnia Tolerancji

Andrzejkowe wróżby... Prace na kiermasz świąteczny



Dzień Misia
Misiowe kodowanki

Zabawy na placu zabaw z piaskiem i... pierwszym śniegiem:)



1B, 1D



Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

Nauka pieśni legionowych

Godło Polski- origami płaskie

Mapa i flaga Polski



Konstrukcje z klocków
Pierwszaki czytają!

Kreatywny rysunek 

(na podstawie pierwszej litery swojego imienia)



Andrzejkowe zabawy w świetlicy!



Kolorowe skarpetki Św. Mikołaja- praca plastyczna.

Gipsowe figurki świąteczne oraz lampiony- prace uczniów 

wykonane na Szkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy

Wizyta na Kiermaszu-

robimy zakupy



1C



Papierowe jeżyki wykonane z okazji Dnia Jeża.

Zabawa planszowa " Wyturlaj Liścioludka"

"Jesienny las" - praca plastyczna



Zakodowane symbole Polski

Kotyliony z papieru.

Prace plastyczne z okazji Święta Niepodległości

Mapa Polski z godłem

Orzeł Biały

Rysunki patriotyczne



Zabawy z wolontariuszami.
Świeczniki i figurki gipsowe 

wykonane na kiermasz świąteczny.

Wróżby andrzejkowe - "Serce" ,"Buty".

Ludzik z klocków



2B, OP



Nasze jeże z okazji Dnia jeża.

Kotyliony w barwach narodowych

z okazji Święta Niepodległości.

Zgadnij jaka to bajka?- prace plastyczne 

klasy 2b i OP.



Praca z mapą Polski.

Gdańskie kamieniczki cieszą kolorami.

Ciekawostki o niedźwiedziach i misie z talerzyka 

przy okazji Dnia Pluszowego misia w ramach 

projektu Świetliczaki na tropie kolorów świata.



Andrzejkowe wróżby

Zabawy stolikowe- gra Zgadnij kim jestem?



Nasz wkład 

w Kiermasz 

Bożonarodzeniowy-

wykonaliśmy skrzaty 

i choinki

Pierwszy śnieg- nasze bałwanki



2C, 3D



Kreatywne prace plastyczne.

"Chryzantemy".

"Jesienne liście".

"Papużki".

"Kotyliony" oraz kodowanie.



Andrzejki w świetlicy szkolnej.

"Kotki"-prace plastyczne.

"Magiczny krąg"-wróżba andrzejkowa.

Wróżba z butami.

Wróżba z sercem.



Zabawy na boisku szkolnym.

Zabawy kreatywne z piankoliną.
Gra w ciuciu-babkę.

"Choinki".



2D, 3C



Praca plastyczna- Chryzantemy

Zajęcia praktyczne z pielęgniarką 

szkolną - "Pierwsza pomoc".

Konstrukcje z klocków.

Sztuka składania papieru :)



Dnia 11.11.2022r. o godzinie 11:11 

w świetlicy szkolnej został uroczyście 

odśpiewany "Mazurek Dąbrowskiego".

W ten sposób przystąpiliśmy 

do ogólnopolskiej akcji 

"Szkoła do hymnu".

Podczas zajęć plastycznych z okazji 

zbliżającego się Narodowego 

Święta Niepodległości uczniowie wykonali 

kotyliony w barwach narodowych.



Zawieszki 

choinkowe 

własnoręcznie 

wykonane 

przez naszych 

uczniów 

i przekazane na 

szkolny 

kiermasz 

świąteczny.

Uczniowie aktywnie wspierali szkolny kiermasz świąteczny.



3A, 3B



Projekt: Świetliczaki na tropie... kolorów świata. Azja.

Realizacja zadania 

z projektu: Smok chiński.

Realizacja zadania z projektu:

W kraju kwitnącej wiśni. Japonka – kimono 

jako tradycyjny strój japoński.



Praca plastyczna - "Polska"

Praca na konkurs "Pies ze schroniska najlepszym 

przyjacielem człowieka" Tomasza z 3a :)

Nasze arcydzieła

Ozdoby na kiermasz świąteczny



Praca plastyczna "Pod jesiennym parasolem".

Wykonaliśmy ozdoby na szkolny kiermasz bożonarodzeniowy.



Aktywnie w świetlicy

Zabawa "Pająk i muchy" Zabawa "Gorące krzesełka"

Aktywność na świeżym powietrzu

O symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie 

odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego".

Konstrukcje z klocków



KATARZYNKI I ANDRZEJKI W ŚWIETLICY

Magiczny krąg
Szczęśliwa liczba

Co mnie czeka w przyszłości

Serca z imionami

Loteria z karteczkami

Wyścig butów



KLASY 
STARSZE



Z okazji Święta Niepodległości, 

które przypada na 11 listopada, uczniowie 

przygotowują flagi narodowe.



Uczniowie wykonali plakat z okazji 

Międzynarodowego Dnia Tolerancji.



Uczniowie wykonują 
ozdoby na szkolny 

kiermasz ozdób 
świątecznych.


