
GRUDZIEŃ W ŚWIETLICY 
 

KLASY IV-VII 



Foto-budka z kartonu 
ze świątecznymi 
akcentami. Zabawa  
w sesje fotograficzną. 



Ciąg dalszy sesji 
zdjęciowej  

w foto-budkach. 
Kl.4A,B,C,D 



Dekoracje 
świąteczne,  
choinki 
przestrzenne   
z trójkątów, 
papierowa 
mozaika  
Klasy: 4 A,B,C,D. 



Kolejny etap dekoracji 
świetlicowej.  
Papierowe gwiazdy  
na choinkach, wiszące 
konstrukcje. 



ŚwiętujeMy Mikołajki , tworząc 
oraz nosząc mikołajowe maski. 
Z tego wszystkiego powstała 
wypożyczalnia masek, zabawy  
z maskami. Klasy: 4,A,B,C,D. 



Z cyklu zajęć : Innowacyjnych"-
"Moje słowo-mój gest", lekcja 
savoire-vivre w transporcie 
publicznym. Na potrzeby  zajęć 
stworzyliśmy makietę, 
prototyp samochodu 
osobowego; przy okazji 
powstawały próby dialogów  
w miejscach publicznych  
z użyciem zwrotów 
grzecznościowych. 
 Kl.: 4.A,B,C,D. 



Przy okazji transportu publicznego 
powstał pojazd ekologiczny.  
Zabawy w foto-relacje. 



Oprócz jazdy ekologicznej, 
udzielaMy również dobrych 
rad,  w jaki sposób można 
kulturalnie podróżować, 

wkazówki zamieszczamy na masce 
samochodu.  



Pierwsze próby parkowania "pod górkę", 
pomieszcenia jak najwiekszej liczby osób  
w naszym nietypowym pojeździe, 
- życzymy przyjemnej podróży ! :-) 



Efekt prac nad wigilijnym menu. Klasy : 4A,B,C,D rozpracowują 
rybne propozycje, z czego powstały przeróżne rybo-podobne 

stworzenia, które trzeba należało zpersonalizować. 

DZIEŃ RYBY 



Wyobraźnia 
jako nasza 

główna, 
 ale nie jedyna 

inspiracja. 
Tradycja jako 

rybna aparycja, 
oto nasza 

propozycja. 



Hit sezonu – sami popatrzcie jaki 
niesamowity okaz, a co to za gatunek – 
 sami do końca nie wiemy, czy ją zjemy... ? 



Papierowa rekonstrukcja znanej gry – warcaby.  
Nasze czapeczkowe krasnale mają imitować pionki w grze, 

zasady podobne jak w oryginale. Kolorystyka zgodna z trendami 
świątecznymi. Klasy: 4,A<B<C<D. 



Zabawne, komiksowe historyjki 
wrzucone na wzór taśmy filmowej. 
Opowieści mikołajkowej, 
fantastycznej treści. Klasy: 4 A,B,C,D. 



Historie o świętym 
Mikołaju, 
zagadkowe 
komiksy ze 
świętym Mikołajem 
w roli głównej. 



Zabawa znana każdemu z nas - kalambury rysunkowe, hasła związane z tradycją świąt.   
Klasy 4, A,B,C,D. 



Projektowanie gier 
planszowych  
pt.: Choinka. 

Każdy wyznacza  
własne zasady gry.  

Klasy: 4,A,B,C,D. 

Cd. Zabawy w świąteczne 
kalambury. 



Kompozycje choinkowe, 
 które można przearanżować  
w grę planszową.  
Dla chcącego nic trudnego.   
Klasy: 4,A,B,C,D, 



Choinka,  
kartki,  
ozdoby  
świąteczne. 
Kl: 4A,B,C,D 



Ozdoby świąteczne wykonane  
na kiermasz świąteczny.  



Reniferki  
kiermaszowe. 
 
Klasy: 
4 A,B,C,D 



Świąteczne "ciastusie"  
w nowoczesnym wydaniu. 



Efekt pracy uczniów. 



Jak wygląda Rudolf? 



Świąteczne renifery  - prace uczniów. 



Choinki z paseczków. 



Prace uczniów. 



Świąteczna galeria prac uczniów.  



Piszemy listy do św. Mikołaja. 



"Ubieranie" choinki  
w naszej sali świetlicowej. 



Swobodne, artystyczne i świąteczne 
rysowanie.  



Choinki z szyszek. 



Zajęcia w ramach innowacji 
"rękodzieło dziecięce" 



Kusudama  bombka  
– efekt końcowy. 



Zajęcia w ramach innowacji 
"rękodzieło dziecięce" 



Choinki metodą karczochową. 



Zajęcia w ramach innowacji 
"rękodzieło dziecięce" 



Bombki metodą quillingową. 



Zajęcia w ramach innowacji  
"rękodzieło dziecięce" - świece metodą decoupage. 



Zajęcia w ramach innowacji 
"rękodzieło dziecięce" 



Gipsowe figurki na choinkę.  



Prace wykonane w ramach innowacji "rękodzieło 
dziecięce"  

wykonane na kiermasz świętczny. 



Dzień ryby w świetlicy. 
Nasze małe morze. 



Świąteczno-zimowa dekoracja sali. 



Świąteczno-zimowa dekoracja sali. 



Świąteczno-zimowa dekoracja sali. 


