


Od czego zaczynamy życie w świetlicy szkolnej? 

 – od wspólnego ustalenia, przypomnienia Regulaminu 

świetlicy szkolnej. 

 Powstały dwie wersje regulaminu - żeńska oraz męska. 

Jeden temat a jak odmienne skojarzenia. 



Postacie Flinstonów, stworzone na potrzeby 

gazetki świetlicowej. Mają za zadanie "pilnować" 

Regulaminu świetlicy :) 



Nasze imiona ukryte w rysunku, 

czyli Autoprezentacja w rysunku 

przedstawiająca nasze odbicie 

pracy, nasze zainteresowania. 

Forma poznania poprzez pracę 

artystyczną. 



Gry planszowe stworzone 

przez uczniów w czasie 

pobytu w świetlicy 

szkolnej.  

Praca oraz reguły gry 

ustalone zostały 

samodzielnie przez 

uczniów. 



„Koty”, rysunki wykonane przy pomocy  

szablonów - kotów. Pomysł zrodził się przy 

okazji "Piątku 13-ego", czyli zabawa rysunkowa 

związana z najpopularniejszym zabobonem – 

czarnym kotem. 



Fauna i flora – 

gazetka z cyklu 

zajęć 

innowacyjnych, 

część plastyczna 

zajęć, 

podsumowująca 

wiedzę z zakresu 

przyrody. 



„Łoś - super ktoś” , lekcja innowacyjna 

dotycząca środowiska  życia Łosia, jego 

specyfikacja wyrażona w bardzo oryginalnej, 

zbiorowej pracy- kolażu - Łoś. 

Pomysł Łosia i roweru ma swoje źródło  

w wierszu Tomasza Nowaczyka pt.: „Łoś”. 



Podczas zajęć dotyczących życia 

Łosia, powstawały bardzo ciekawe 

rymowanki – wiersze, żarty, co nam 

kojarzy się ze słowem „Łoś”. 

Najbardziej pasujące a zarazem 

oryginalne teksty zamieściliśmy 

zarówno na plakacie jak i na tablicy 

naszej świetlicy. 

Na zajęciach świetlicowych 

czytaliśmy bardzo śmieszny wiersz 

 o Łosiu, który jeździł na rowerze. 

 



Rozsypanka wyrazowa do lekcji innowacyjnej 

dotyczącej tematu: Fauny i Flory.  

Poznajemy ważne hasła, które łączymy  

w całość z odpowiednimi obrazkami.  



Zwierzaki – baloniaki, część artystyczna i rozrywkowa, 

najpierw praca później przyjemność - czyli zabawa  

z balonami. Ciąg dalszy tematu Fauny i Flory. 



Projekt „Eko-ludka”. 

Różne pomysły związane 

z byciem „eko”. 

Część plastyczna tematu 

związanego z ekologią. 



Ciąg dalszy lekcji ekologicznej.  

Tym razem jesteśmy 

 w trakcie odbijania 

najważniejszych symboli  

w naszych pracach 

ekologicznych. 



W świetlicy 

szkolnej 

odbywa się nie 

tylko 

rysowanie czy 

lekcji 

odrabianie,  

ale również  

z klocków 

układanie  

na dywanie, 

poprzez 

wspólne 

rymowanie :) 



W świetlicy mamy przyjazną przestrzeń do odrabiania lekcji i czytania lektur. 



  Wzmacniamy 

relacje 

interpersonalne  

z rówieśnikami, 

uczymy się 

pozytywnej 

rywalizacji, sztuki 

wygrywania  

i przegrywania. 

Poprzez zabawę 

odkrywamy osobiste 

preferencje. 

Różnorodność gier planszowych i karcianych sprawia, że nie możemy narzekać na nudę. 



Zdecydowanie najwięcej emocji i przyjemności przynosi nam gra w szachy.  

Moglibyśmy w nie grać bez końca! 



Zabawy konstrukcyjne pozwalają nam rozwijać wyobraźnię przestrzenną  

i odkrywać drzemiące w nas talenty. 



We wrześniu 

uczestniczyliśmy  

w pokazie sztuk walki 

BUSHIDO. Na własnej 

skórze mogliśmy poczuć 

jak wyjątkowe  

i wymagające są 

ćwiczenia podczas 

takich zajęć. 



Redagowanie podziękowania dla rzek przyniosło nam wiele przyjemności. 

Kreatywność i pomysłowość uczniów aż unosiła się w powietrzu. 



Uczestniczyliśmy  

w szkolnych 

obchodach 

Międzynarodowego 

Dnia Pokoju. 



Jesienne liście wykonane techniką harmonijkową pokazały nam jak dużo cierpliwości 

 i precyzji mamy w sobie. 



Jesteśmy różni jak 

jesienne liście, 

jednak dobrze 

wychodzą nam 

współpraca  

i współdziałanie, 

których efektem jest 

dekoracja na tablicy 

w naszej sali 

świetlicowej.  


