
STYCZEŃ 
W ŚWIETLICY

KLASY IV-VII



"Indiana Animals",
zwierzaki
w pióropuszach, 
wersja karnawałowa, 
rysunkowa
Kl. 4 A,B, C,D.



Ekspozycja prac uczniów
w sali świetlicowej kl.4 A,B,C,D



"Królowa śniegu", zimowa, papierowa
kreacja wykonana ze śnieżynek
trójwymiarowych. Happening na terenie
szkoły.

Modelka: Karolina.

Projektantka: Jessica.



Wariacje zimowe, 
kapelusze, peruki ze 
śnieżynek 3 
D. Kl.4A,B.C,D.

W takim stroju, 
każdy "Ma tę moc".
Inspiracje
Elzą.Prezentacja peruki, 

czapki
Śnieżynkowej.



Przymiarki na modelce, 
ostatnie poprawki przed

pokazem.
Kl.4 A,B,C,D.



Projekty rysunkowe masek Klauna, według pomysłów
uczniów, realizacja pomysłówprzy wsparciu nauczyciela

lub tablicy multimedialnej. Kl.4 A,B,C,D.



Kontynuacja
projektów masek
Klauna,
Wersja pierwotna.

Kl.4,A,B,C,D.



Lekcja innowacyjna
pt.: Walka ze smogiem. 
Powstały czapki "Pan 
i Pani Smog"; 
zabawy w odgrywanie
scenek, prezentacja
multimedialna.



Cd. lekcji antysmogowej, krzyżówki, 
planowanie w przestrzenie naszych
rozwiązań, pmapa myśli na tablicy.



Prace konkursowe pt.: Moje Bemowo", 

wymyślanie haseł, rymowanek na temat

dzielnicy Bemowo.



Teatrzyk "Minecraft", zabawa w odgrywanie krótkich scenek na temat 

pierwszeństwa w różnych sytuacjach życiowych. Były sceny z kierowcami, 
z osobami starszymi itd. Uczniowie wcielali się w różne role za pomocą

zmiany masek. Gościnnie pojawili się uczniowie klas 5-ych.



Teatr "MINECRAFT"

Ciąg dalszy zabaw
teatrzykowych
uczniów na świetlicy.

Kl.4 A,B,C,D.



Masa papierowa na formie balonowej. Zabawa
w uzyskanie masy podobnej do naleśnikowej. Wszystko
ma na celu stworzenie trójwymiarowej maski kiedy
całość wyschnie, zagruntuje się białą emalią.
Kl.4 A,B,C,D.



Zajęcia w ramach innowacji - Rękodzieło dziecięce -
malowanie pastądo zębów.

Wykorzystanie pasty do zębów jako farby bardzo przypadło uczniom do 
gustu. Powstały piękne zimowe prace z delikatnym miętowym aromatem.



Zimowe krajobrazy malowane pastądo zębów
- prace uczniów.



Zimowe krajobrazy malowane pastądo zębów -
prace uczniów.



Zajęcia w ramach innowacji - Rękodzieło dziecięce -
malowanie na folii aluminiowej.

Malowanie na folii aluminiowej było odkryciem dla uczniów. 
Chętnie tworzyli zimowe prace wykazując się dużą kreatywnością.



Malowanie na folii aluminiowej – prace uczniów.



Las zimą - prace uczniów.



Kreatywne konstrukcje z klocków - w świecie dinozaurów.



Zajęcia w ramach innowacji - Rękodzieło dziecięce -
filcowanie na sucho.

Zdaniem świetliczaków tworzenie broszek z wełny czesankowej było
najatrakcyjnieszą aktywnościa w styczniu w naszej świetlicy.
Filcowanie na sucho to duża lekcja cierpliwości, skupienia i dokładności.
Efekty pracy dają ogromną dawkę satysfakcji.



Filcowe broszki z okazji Dnia Babci – prace uczniów.



Filcowe broszki z okazji Dnia Babci – prace uczniów.



Upominki z okazji Dnia Dziadka– serduszkowe ramki.



Serduszkowe ramki dla Dziadka.



Swobodne rysowanie na tablicy sprawia uczniom
wiele przyjemności. Chętni prezentują swoje prace.



Sprawdzamy liczbę ludnościw poszczególnych
krajach i regionach.

Wymyślona przez uczniów gra wywołuje wiele emocji, radości i entuzjazmu
wśród naszych świetliczaków. Pomysłowości nie można im odmówić.


