
STYCZEŃ  
W  

ŚWIETLICY 
 



1A  



Zimowa aura za oknem, była widoczna w naszych pracach plastycznycznych. 



Czas wolny spędzaliśmy 

między innymi,  

na zabawach na śniegu.  



"Góry zimą" - praca plastyczna, 

wykonana techniką mieszaną. 



Podczas zajęć z projektu: 

"Kubusiowi Przyjaciele Natury", 

dzieci zapoznały się z pojęciem - 

ekosystemu  oraz sposobami jego 

ochrony. 



1B, 1C 



Zimą pamiętamy o dokarmianiu ptaków - do naszych karmników przyfrunęły sikorki, wróble i gile :) 

Z okazji Dnia Baławna wykonaliśmy 

bałwanki na folii aluminiowej. 

Odszyfrowaliśmy 

 śnieżynki. 

Przypomnieliśmy zasady 

bezpieczeństwa przy okazji 

zbliżających się ferji zimowych. 

Łyżwy - konstrukcja z papieru i słomki. 



Przed Dniem Babci i Dziadka szczególnie pracowicie spędzaliśmy czas, wykonując różne upominki 
 

Oto portrety naszych Dziadków 

Laurki - kubeczki  

Obrazki i medale dla naszych 

kochanych Babć. 



Kiedy nasi dziadkowie byli dziećmi...- dowiedzieliśmy  się  jak i czym dzieci dawniej  bawiły się. 

Zabawa ludowa dla dzieci "Zając". 
Poznaliśmy nieco realia tamtych czasów śledząc 

pojawiające się nowinki techniczne na osi czasu. 

Kiedy pogoda nie sprzyja bawimy się 

w zabawy integracyjne. 

Występ 1b podczas eliminacji 

szkolnych do Konkursu 

Kolęd i Pastorałek. 

Bitwa na śnieżki -  

my się zimy nie boimy! 



1D, 2C 



Czas wolny w trakcie zajęc świetlicowych to mozliwość integracji, dzielenia się włanym hobby  

oraz rozwijania zdolności manulanych. 



W ramach zajęć "Rękodzieło dziecięce" 

uczniowie klas 1D i 2C    wykonali breloczki z drewnianych 

koralików dla Babci z Dziadka  z okazji ich święta. 



W świetlicy szkolnej rozwijamy nasze talenty i wyobraźnię. 



2A, 3C 



Prace plastyczne 

„Po nocy dzień, a po dniu - noc” 

 „Nasi Dziadkowie”- laurki dla babć i dziadków 

Zimowy pejzaż - malowanie farbami 



Styczeń był aktywny… 

Berek 

Gra w kosza 

Zabawa w kolory 

Gra w piłkę nożną 

Zabawa z piłką 



Tematyka zajęć w styczniu 

Jak bezpiecznie spędzić ferie? 

- przypomnienie zasad. Sporty zimowe - tematyczne karty pracy, wspólne tworzenie plakatu. 

Zakopane - zimowa stolica Polski. 

Ludowe stroje góralskie. Miasto zimą. 



2B, 3E 



Sporty zimowe - praca plastyczna. 

W styczniu rozmawialiśmy o sportach zimowych. Poznaliśmy olimpijskie zimowe dyscypliny 

sportowe. Oglądaliśmy również filmik o maskotakch olimpijskich. Wykonaliśmy rysunki 

maskotek tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich. 

Panda o imieniu Bing Dwen Dwen i czerwona 

chińska latarnia o imieniu Shuey Rhon Rhon – 

maskotki zimowowych Igrzych Olimpijskich 2022. 



Piosenka "Zima, zima, zima" - śpiewamy i gramy 

na instrumentach perkusyjnych. 

Zimowy krajobraz – praca plastyczna 

Wspólnie wykonaliśmy plakat  
pt.: "Bezpieczne ferie". 



Z okazji święta Babci i Dziadka dzieci opowiadały jak spędzają z nimi czas, co lubi 

babcia, a co - dziadek. Czego możemy im życzyć? Bardzo podobała się nam piosenka  

pt." Obiadek u Babci". Dzieci wykonały laurkę - torebkę dla babci i krawat dla dziadka. 

Zdjęcia przedstawiają upominki dla Dziadków. 



Just Dance – uczymy się układów tanecznych. 

Konstrukcja z klocków - "kurczak". 

Gramy w "Kalambury". 

Kolorowanki – ulubiona zabawa dziewczynek. 



2D, 3A 



Z okazji dnia Babci i Dziadka, uczniowie przygotowali kreatywne upominki. Wśród tradycyjnych prac znalazły się 

zdobione laurki, portrety, własnoręcznie zrobione kubeczki z kwiatkami czy serduszka w dzbanuszkach.  Pomysłów 

naprawdę było mnóstwo. Uczniowie, oprócz pracy twórczej bardzo chętnie opowiadali, za co kochają swoich 

dziadków. Uczyli się wierszyków oraz piosenek związanych z tym świętem.  

Serduszka w dzbanuszkach wykonane z filcu lub krepiny. 

Kubeczki z kwiatkami. 

Portrety. 
Książeczka o babci. 



W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia wychowawczo-profilkatyczne 

dotyczące zagrożenia wścieklizną.  Na zakończenie zajęć, uczniowie 

przygotowali plakat podsumowujący omawianą tematykę. 

Plakat pt. ,,Wścieklizna".  Uczniowie z plakatem. 



Nasze świetliczaki uwielbiają zabawy konstrukcyjne oraz zajęcia plastyczne, dzięki czemu rozwijają swoją wyobraźnię 

oraz kreatywność.O ile pogoda pozwala,staramy się jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu.  

,,Narciarz" z klocków. 

Zabawy konstrukcyjne z klockami. 

Zimowe zabawy na świeżym powietrzu.  Praca plastyczna ,,Bałwanek". 

Maski karnawałowe. 



3B, 3D 



W naszej 

świetlicy mamy czas 

na zabawy ruchowe  

i zabawy  

konstrukcyjne 

z klocków LEGO  

Rozwijamy 

konpetencje 

kluczowe- 

programowanie 

w aplikacji 

Photon Edu 



Dla naszych Kochanych Dziadków i Babć przygotowywaliśmy laurki, 

wymyslaliśmy także rymy, które związane były z ich częściami ciała - 

powstały piękne plakaty. 



Kiedy my uczyłyśmy się  

słów pastorałki  

na wewnątrzszkolne eliminacje 

do Dzielnicowego Konkursu  

Kolęd i Pastorałek,  

nasze Panie przygotowały  

zimowe dekoracje na okna.  

 



KLASY 

STARSZE 



Po całym dniu ciężkiej pracy należy się chwila relaksu przy filmie. 

Uczniowie klasy czwartej zbudowali  

z klocków popularną grę zręcznościową "Cymbergaj". 
Zdjęcia przedstawia uczniów klasy piątej podczas 

nietypowej zabawy w trafianie do celu. 



Uczniowie klas starszych podczas gry w "Uno". 

Klasa 7 uczy się do sprawdzianu.  

Uczniowie klas 4e i 4d podczas 

zabawy w restauracje. 


