


1A



PRZYGOTOWANIA

DO ŚWIĄT



Nasze świąteczne dekoracje.



1B, 1C



Czako z okazji Dnia Górnika

Międzynarodowy Dzień osób Niepełnosprawnych

- rozmowy na temat komiksu

Mikołajkowe skarpetki, klasa 1c

Ekologiczna choinka z rolek

Świąteczna

składanka

z papieru

Szyszki wykonanane

na kiermasz świąteczny



Karteczki z choinkami

Przystrajamy choinkę własnoręcznie

wykonanym łancuchem.

Mikołaje, klasa 1c

Giga kolorowanka

Wieniec świąteczny z rękawiczek Mikołaja



Przygrywamy do kolęd

na instrumentach ekologicznych

Reniferowe kodowanie

Zabawy na śniegu, kl. 1b

Próby ulepienia bałwana, kl. 1c

Rekordy domino w sali 41



1D, 2C



Zimowo-świąteczne dekoracje sali świetlicowej.



Kreatywne spędzanie czasu w świetlicy.



Ozdoby świąteczne na kiermasz bożonarodzeniowy.



Koralikowe obrazki.

Zawieszki choinkowe.
Zimowo-świąteczne drzewo.

Malowanie na kaszy.



Dekoracja na Jasełka

wykonana przez dzieci.



2A, 3C



Tak spędzamy czas w świetlicy… :)

Układanie puzzli.

Ubieranie choinki.



Zabawy andrzejkowe.

Kartki świąteczne dla najbliższych-

redagowanie życzeń.
Rymy, znamy i lubimy - zajęcia polonistyczne.



Prace plastyczne

Bombka

Witraże świąteczne Świąteczne ludziki

Choinki - origami płaskie.



2B, 3E



Kochany Panie Mikołaju,

My tak czekamy każdej zimy,

Dlaczego zawsze Pan przychodzi

Do nas gdy śpimy ?

Czekamy na św. Mikołaja

Giga kolorowanka - Mikołaj



Szopki bożonarodzeniowe

Kolorowe skarpetki

W oczekiwaniu na Święta wykonaliśmy ozdoby choinkowe i prace plastyczne.

Papierowe bombki

Sówki z szyszki



Papierowe aniołki wykonane

techniką origami.

Wykonaliśmy "Świąteczne choinki" - praca plastyczna inspirowana baśnią H. Ch. Andersena "Choinka".

Ekologiczna

choinka z rolek



2D,3A



Nasze Świetliczaki podczas zajeć poznały legendę o choince.

Zainspirowane tą historią wykonywały twórcze prace plastyczne,z wykorzystaniem różnych technik.



W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia,

uczniowie wykonywali kreatywne prace plastyczne,

kartki świąteczne oraz budowali wioskę św. Mikołaja.



Świąteczne dekorowanie sali świetlicowej.

Zabawy ruchowe na pierwszym śniegu. :)



3B, 3D



W oczekiwaniu

na Święta Bożego

Narodzenia

tworzyliśmy kartki

z życzeniami

dla naszych bliskich.



PO DŁUGICH DYSKUSJACH

NA TEMAT

"DLACZEGO LUBIĘ ŚWIĘTA

BOŻEGO NARODZENIA", 

RYSOWALIŚMY WYMARZONY

PREZENT. 

POMYSŁY BYŁY RÓŻNE ..  ;)



My się pierwszego śniegu

nie baliśmy. 

Dobre zabawy*

na nim urządzaliśmy. ;)

* Podawanie śnieżek;

* Rzut śnieżkami do kosza.



KLASY 

STARSZE



Uczniowie nieustannie zaskakują nauczycieli 

swoją pomysłowością. Na zdjęciu układanie 

domku z piankowego domino.

Uczniowie klasy 7 podczas gry w "Mafię".

Uczniowie klasy czwartej 

układają wieże z klocków Jenga.


