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Święto Flagi – praca plastyczna



"Od małego, uczę się angielskiego" -

zajęcia w ramach innowacji

pedagogicznej.

Wiosenne motyle – praca plastyczna .



Bukiet z okazji
Dnia Mamy...



...oraz specjalnie dla Niej: 

lizak, z osobiście napisanym wierszem.



Powrót do korzeni, czyli słów

kilka o drzewie genealogicznym.



1B, 1C



Oto nasze majowe prace plastyczne:

- pszczoły z okazji Dnia Pszczoły,

- bzy i kasztanowce z popkornu,

- owady z wiosennej łąki

Z okazji narodowych świąt majowych wykonaliśmy godło Polski.



Prace plastyczne na wojewódzki

konkurs plastyczny

BOHATEROWIE NASZYCH BAJEK. 

Czy zgadniecie co to za bajka?

Praca plastyczna wykonana na konkurs

"Co w dżungli trzeszczy, zgrzyta, drzemie?"

Gipsowe malowanki wiosenne



Nasz pierwszy lapbook z okazji Dnia Mamy

Poznaliśmy toruńskie legendy – projekt

"Piękna Nasza Polska Cała"

Nie zapomnieliśmy o Dniu Niezapominajki:)



1D, 2C



Malowanie bibułą.



Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gry planszowe

i konstrukcje z klocków rozwijające wyobraźnię przestrzenną.



Warsztaty "Fascynujący świat Pszczół" 

i przedstawienie "Jaś i Małgosia w wersji

proekologicznej".



2A, 3C



Maj obfitował w różne, ciekawe wydarzenia...

Spotkanie edukacyjne z pszczelarzem. 

Pan opowiadział nam wiele

ciekawostek o sekretnym życiu tych

wspaniałych, niezastąpionych owadów.

Na zajęciach gościliśmy pielęgniarkę szkolną. 

Uczniowie poznali zasady udzielania

pierwszej pomocy przedmedycznej.



Podczas Świetlicowego Festiwalu Pieśni Patriotycznych

zaśpiewaliśmy pieśń "Witaj Majowa Jutrzenko". 

Za udział otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy.

Mieliśmy również przyjemność oglądania

kolegów i koleżanek z klasy 3b

w przedstawieniu świetlicowym

pt. "Jaś i Małgosia proekologicznie".



Prace plastyczne

Kosmos.

Kartki z okazji Dnia Mamy.

Wazony na kwiaty

dla naszych Mam.

"Wiosenna łąka"- rysowanie

suchymi pastelami.

Gry stolikowe



2B, 3E



Zabawy konstrukcyjne Relaks na świeżym powietrzu

Just dance - zabawa taneczna Kim chcę zostać w przyszłości - praca Piotrka z 2b



Praca w grupach – projektowanie 
i rysowanie obrazków.

Biedronki z papierowych pasków.

Plakaty " Wiosenna łąka" - efekty pracy dzieci.

Praca plastyczno – techniczna -" Pszczółki".



Z okazji Dnia Matki wykonaliśmy 

laurki i portrety naszych Mam.

Zbieramy nakrętki - pomagamy 

potrzebującym dzieciom.

Naczynia – prace z plasteliny



Prace plastyczne wykonane na konkurs "BOHATEROWIE NASZYCH BAJEK"



2D, 3A



Eksperymenty w świetlicy szkolnej

Malowanie na mleku.

Tęczowe obrazy

na mleku, wykonane

przez naszych uczniów.

Wędrująca woda.

Mieszanie kolorów farb,

czyli zabawa oraz nauka

o barwach podstawowych

i pochodnych.



Kolorowa świetlica

Praca plastyczna ,,Tęcza",

wykonana z folii bąbelkowej.

,,Tęczowy balon",wykonany z krepiny.

,,Łąkowe kwiaty" malowane namiętym papierze.

Praca plastycznawykonanaprzez dzieci

z okazji Światowego Dnia Pszczół.



W świetlicy świetnie się bawimy.

Zabawy umuzykalniające

z wykorzystaniem

instrumentów perkusyjnych.

Zabawy taneczne - Just Dance.

W poszukiwaniu czterolistnej koniczyny.

Zabawy konstrukcyjne. Budowanie z klocków XXL.

Zabawy z kredą.



Wyróżnienie dla Aleksego za udział

w warszawskim konkursie

ekologiczno-plastycznym

pt. ,,Wielkanocne eko-cudeńka".

Laureaci Warszawskiego

Konkursu Plastycznego

,,WARSZAWA MOIMI OCZAMI"

- PROJEKT POCZTÓWKI.

II miejsce

,,Pałac Kultury i Nauki"

Kalina B. klasa 2d

Wyróżnienie

,,Warszawska Syrenka"

Antonina K. klasa 3a

Serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów.



3B, 3D



Klasa 3b przygotowała dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej 

przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia proekologicznie”.



Najchętniej spędzamy czas na boisku 

szkolnym. Tam bawimy się, gramy w piłkę 

i tańczymy przy muzyce z głośnika

Był też mały piknik :)



Nie zapomnieliśmy o Dniu Mamy, powstały breloczki z koralików Hama 

i przestrzenne tulipany z papieru.



KLASY 

STARSZE



Ruch to zdrowie, dlatego gdy dopisze pogoda 

korzystamy z naszych boisk. Na zdjęciu uczniowie 

klas starszych na placu parkur.

Uczniowie klasy 4 e 

podczas gry "Quiz przyrodniczy".



W wolnej chwili uczniowie chętnie 

spędzają czas na wspólnej zabawie. 

Na zdjęciu 4a bawi się w twistera.

Uczniowie z klasy 7g podczas gry w 5 sekund.

Niezależnie od wieku, 

niezmiennie dużą popularnością cieszą się 

konstrukcje z klocków.



Uczniowie klasy 7g w zmaganiach

w budowaniu obwodów elektrycznych

w grze "Sekrety Elektroniki".

Integracja międzyklasowa podczas

budowania z klocków.


