


11 LISTOPADA W ŚWIETLICY 

W 101. rocznicę 

odzyskania 
przez Polskię 

niepodlełgości 

przypomnieliśmy 

sobie symbole 

narodowe, 

omówiliśmy 

zdarzenia  

z 11.11.1918 r.,  

a to wszystko 
przy dźwiękach 

pieśni 

patriotycznych.  



DZIEŃ JEŻA W ŚWIETLICY 



TOLERANCJA  

Zastanawialiśmy się 

czym jest 

tolerancja?, czy 

jesteśmy 

tolerancyjni?,  

jakie są czynniki 
warunkujące brak 

tolerancji? Doszliśmy 

do wniosku, że 

jesteśmy jak litery  
w słowie tolerancja, 

każda inna, każda 

piękna i wyjątkowa 

na swój sposób :)  



TOLERANCJA C.D. 



ŚWIĄTECZNE ELFY W ŚWIETLICY 
Nasze elfy dzielnie 

pracowały nad 

pięknymi 

wytworami 

dzięcięcego 

rękodzieła 

przeznaczonego 

na kiermasz 

świąteczny. 

Potrafimy już 

wykonać świece 

metodą 

decoupage, 

bombki 

quillingowe, 

choinki 

karczochowe  

i kusudamę.   



ŚWIĄTECZNE ELFY C.D. 

Efekty naszej pracy 

zostaną 

zaprezentowane  

na świątecznym 

kiermaszu,  
a także na łamach 

świetlicowej  

prezentacji w grudniu. 



ZABAWY SWOBODNE W ŚWIETLICY 



ANDRZEJKI W ŚWIETLICY 

Zdecydowanie 

największa atrakcją  

w listopadzie  

były wróżby 
andrzejkowe.  

Dzięki nim wiemy już 

kim jest kornak i 

doula, kto pożyczy 
nam pienądze,  

gdy będziemy  

w potrzebie  

 i na kogo możemy 
liczyć, a także jakie 

niespodzianki szykuje 

dla nas los. 



TO NAJWAŻNIEJSZE IMIĘ... 
Najważniejsza 

wróżba 

dotyczyła 

natomiast 
tego jednego, 

magicznego 

imienia... jak 

będzie miała 
na imię nasz 

druga 

połówka? 

Emocje 

wypełniły całą 

salę i wszystkie 
małe 

serduszka 

naszych 
świetliczaków. 



Legedna o : "Lechu, 

Czechu I Rusie."  

Komiksy powstałe  

po wysłuchaniu 

audiobook-a z legendą.  

Uczniowie ułozyli również 

współczesną wersję 

legendy, z którą warto się 

zapoznać ;-)  



"Dzień Jeża", 

wycinanki + jeżowe 
rymowanki. 



Jesienne kapelusze 

wykonane z szarego 

papieru. 



Lekcja 

życzliwości  

oraz kapelusze 

inspirowane 

jesienną porą 

roku. 



Sowy przestrzenne  

plus origami  

z okazji Dnia Sowy.  



Cyberprzemoc w internecie. 

Improwizacja, wizualizacja tematu 

przemocy werbalnej I niewerbalnej. 



Projektowanie mini laptopów papierowych  

z ważnymi przesłaniami nt. zagrożeń czyhających 
na użytkowników internetowych.  

Wspólne wymyślanie haseł na ekrany komputerów. 





Tematyka 

ekologiczna, 

Karmniki dla 

ptaków 

z przedmiotów 

codziennego 

użytku, pudełek 

po butach etc. 



Odbitki graficzne  

o temtyce dowolnej  

lub jesiennej. 



Porównanie życzliwości  

z tolerancją. Emotikonki obrazujące 

nasze emocje, nastroje, humory. 



Wstęp do tematu o tolerancji. 

Odpowiadamy na trudne pytania dotyczące 

nas wszystkich. Wyjaśniamy pojęcie tolerancji.  

Poznajemy piosenkę pt.: „Tolerancja", 

Stanisława Sojki. 



"Łapka w górę", kto jest 

tolerancyjny. Dekorowanie 

podwójnych, symbolicznych 

łapek wg.własnego pomysłu. 



Plakaty nt.tolerancji. 



Stroje w stylu "Eko",  

czyli  co można zrobić z gazety.  

Zabawy w projektowanie ;  

w pokaz mody. 



Ciąg dalszy pokazu kreacji "Eko". 
Modelka Jessica L. 

Modelka Maja 



Muza 

projektantki , 

Tola M. 

Główna  

Projektantka, 

Tosia R. 

Pierwsze szkice 

projektowe. 



Andrzejkowe 

szaleństwa, zabawa 

we wróżby, 

odwiedziny  

w sąsiednich salach 

 w celach 
integracyjnych. 


