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1A      



Konstrukcje 
z klocków 



u 

     Zabawy   

  na świeżym  

    powietrzu 



Aktywnie w świetlicy 



Prace plastyczne 

Portret Babci  
i Dziadka 

Zabawy zimą Zimowy 

krajobraz 



Prace plastyczne 

Maski 

karnawałowe 

kolorowanki 

Karmniki 



karty pracy 
Prace na konkurs pt. „ Zimowy 

pejzaż” 



Walentynkowa fotobudka 



Udział w akcji Kamyki 



1B 



Zabawy ruchowe na Sali gimnastycznej i boisku 



Zimowe kodowanie 

Karnawał 

Dzień Babci i Dziadka 



,,Pejzaż zimowy” ,,Karmniki” 

,,Bajeczne prace plastyczne” ,,Portret przyjaciela” 



 

,,Dzień kota” „Walentynki” 
 

„Tłusty czwartek” 

 



Bierzemy udział w akcji kamyczki 



Udział w ogólnopolskim konkursie ,,Lalka teatralna” 



1C 



 Laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka  



Pejzaż zimowy 



Praca plastyczna – Karmniki dla ptaków 



Trochę ruchu na sali 

gimnastycznej. 



Konstrukcje z klocków 



Serduszka na 
walentynki : ) 



Zabawa w kodowanie na tłusty czwartek : ) 





PORTRET 

PRZYJACIELA 



DZIEŃ KOTA 

ZABAWY RUCHOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ 





Dzień  

Babci i Dziadka :)  

Laurki 



Gazeta Super Babci :) 

Gazeta Super Dziadka :)  



 

Prace plastyczne  Pingwinek :) Zimowe sporty  



Prace plastyczne  

Las zimą :)  

Czapka i rękawiczki 



Zabawy 
polonistyczne :)  

 

Łamigłówki 

 

Rebusy 

 

Rozsypanki 
wyrazowe :) 

Dzień Łamigłówek :) 



W świetlicy dobrze się bawimy. :)  
Aktywnie spędzamy czas. :)  

 



Budowle z klocków :) 



Kodowanie :) 

Praca plastyczna  

na konkurs  

 pt. ,,Zimowy pejzaż" 



DZIEŃ 
BEZPIECZNEGO 

INTERNETU 

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 



Walentynki :)  



Maski karnawałowe  



2b 



W zdrowym ciele 
zdrowy duch. 



Bierzemy udział 
w akcji 

#kamyczki 



Trochę 
pracujemy... 



Ale mamy też czas 
na rozrywkę :) 
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Po długiej przerwie- wreszcie 

razem!!! 



Portrety naszych Babć i Dziadków! 



Zabawy ruchowe- na świeżym powietrzu i w murach 

szkoły. 



Konstrukcje z klocków. 



Zimowy pejzaż- praca plastyczna. 



Bałwanki- prace plastyczno-techniczne. 



Innowacja polonistyczna- redagowanie karnawałowych zaproszeń i karnawałowe łamigłówki. 



Dzień Bezpiecznego Internetu w świetlicy- karty pracy, pogadanki oraz filmy edukacyjne 
dla dzieci. 



W KRAINIE BAJEK I BAŚNI 





Dzień Babci i 
Dziadka 



Zimowo-karnawałowe pejzaże  



Zimowe karmniki 



Aktywne spędzanie 

czasu 



Konstrukcje z 

klocków 
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Królowa Śniegu Zimowe drzewo 



     Maski karnawałowe 

    



ZIMA 



I miejsce w konkursie 
fotograficznym 
„ Mój pupil w 
obiektywie” 

Wyróżnienie w 
konkursie 
fotograficznym 
„ Mój pupil w 
obiektywie” 
 

Konstrukcje z klocków 



















Upominki na Dzień Babci i Dzień Dziadka.  



Ptaki – origami z kół. Projektujemy pączki. 



Pingwiny. Nasze koty z okazji Dnia Kota. 



Walentynkowe witraże. Serca origami. 



Odrabianki. 
Nagrodzone w konkursie  
"Mój pupil w obiektywie". 



Rysowanie, kodowanie. Rysowanie na tablicy multimedialnej. Konstrukcje z klocków. 



Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej. 





Rysujemy babcię i dziadka. 



Zajęcia tematyczne z wykorzystanie tablicy multimedialnej. 



Zabawy na boisku szkolnym. 





 

"Mikołajkowa wykreślanka", 

Karol 

Babciu, Dziadku 
– kochamy Was! 



ZABAWY NA ŚNIEGU 



LUBIMY ZABAWY RUCHOWE 





ZAJĘCIA TEMATYCZNE – "W krainie baśni:, "Karnawał" 



Zajęcia tematyczne –  
"Być przyjacielem i mieć przyjaciela" 





Bierzemy udział  

w akcji kamyczki. 
Lubimy origami. 



Malujemy  

zimowy pejzaż.  

Tworzymy karnawałowe 

maski. 



Świętujemy Dzień Kota. 



Lubimy zabawy ruchowe. 





Zimowe zabawy na 

świeżym powietrzu. 







Utrwalamy zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. 



Laurka dla Babci i 

Dziadka 



Piłka nożna to nasza pasja !!! 

Niestraszna nam żadna pora roku :)  





Rozwijamy nasze 

umiejętności. 



Pejzaż zimowy. 



Konstrukcje z klocków. 



Wyróżnienie w konkursie "Mój pupil w obiektywie". Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej. 



Świetlicowe origami. 



 



Laurki dla 

Babci i Dziadka 

Bożonarodzeniowe 

inspiracje 



Zabawy  

w świetlicy klasy 3f 
Dobra zabawa  

na śniegu 



Nasze prace 

plastyczne 

Maski karnawałowe 

inaczej 

Pacynka 

na Dzień Kota 

Walentynki 

Śnieżna kula 

Zimowe pejzaże 

Bierzemy udział  

z sukcesami  

w świetlicowych  

konkursach  



Bezpieczeńststwo 

w sieci 

Quizy  i gry multim

edialne oraz karty 

pracy dotyczące 

również netykiety 

 


