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Kwiatowe laurki z okazji Dnia Nauczyciela

Dzień Drzewa uświadomił nam jak 

ważne są dla nas drzewa! -

wykonaliśmy plakat grupowy

Frotaż z liści



Nasze ulubione zwierzaki z okazji Dnia Zwierząt

Dyktando graficzne wykonane w Dniu Kundelka

Frotaż z liści



Święto Dyni 

- poznaliśmy cykl 

rozwojowy dyni

Poznaliśmy wnętrze dyni i schrupaliśmy ze smakiem prażone pestki Lampiony "dyniowe"



Lubimy układać domino z drewnianych klocków

Witrażyki z okazji nadchodzącego 

Święta Wszystkich Świętych

"Chryzantemy" – praca plastyczna



"Jesienne drzewa" – wydzieranka plastyczna.
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PRACA PLASTYCZNA: JESIENNE LIŚCIE-

malowanie farbami



Dzień Wszystkich Świętych - czas zadumy i refleksji

Matematyczne łamigłówki-

kodowanki z hasłem: "ŻAŁOBA"

Chryzamtemy- listopadowe kwiaty- praca 
plastyczna wykonana techniką origami



Piramida zdrowego odżywiania-
praca w parach

Tworzenie kasztanowych ludzików-
praca plastyczno-techniczna

Zabawy ruchowe w świetlicy-
przechodzenie pod przeszkodą.

Gra w JENGĘ



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ...

Oficjalnie zostaliśmy mianowani 

uczniami SP357 :)

Pokaz tańców ludowych wykonany 

przez Reprezentacyjny Zespół 

Artystyczny Wojska Polskiego
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Pieski - origami

Kreatywne kotki

Maski zwierząt

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt rozmawialiśmy na temat naszych ulubieńców, oglądaliśmy filmy,

słuchaliśmy wiersza Jana Brzechwy " Zoo" i wykonaliśmy różne prace plastyczno – techniczne.



Zwierzątka z naturalnych liści.

"W spiżarni "

- praca plastyczna

"Owoce i grzyby"- wydzieranka



Praca zespołowa - Piramida Zdrowego Żywienia

Konstrukcja z klocków

Zbieramy nakrętki - pomagamy 

potrzebującym.



Zabawy na powietrzu

"Znicze" - praca plastyczna "Chryzantemy" - malowanie farbami

Dynia - papierowy lampion 

z okazji Halloween

Dekoracja na Halloween
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Słoneczniki klasy 2b z okazji Dnia Nauczyciela.

Burza mózgów- cechy 

idealnego nauczyciela



Praca plastyczna warszawska syrenka.

Quizy multimedialne- ciekawostek o Warszawie

Chryzantemy – praca 
plastyczna.



Praca plastyczna z okazji 
Światowego Dnia Zwierząt.

Dzień Kundelka 
w klasie 2b i OP



Plastelinowe cuda. Gra w kręgle

Witraże z bibuły - Dzień Dyni
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Kreatywne prace plastyczne.



Prace plastyczne- ,,Syrenka Warszawska".

,,Jeżyki"-wykonane z talerzyków papierowych.

Zwierzaki wykonane

z kasztanów i plasteliny.

Praca grupowa- ,,Pani Jesień". Prace plastyczne- ,,Moja ulubiona bajka".



Muchy i pająk. Piłka parzy. Murarz.

Zabawy przyrodnicze.

Odrabianie pracy domowej.

Zabawy z klockami.

Układanie puzzli.

Zabawy na świeżym powietrzu.



Nina Z. otrzymała wyróżnienie za

pracę pt. ,,Żołnierz".

Zosia M. zajęła II miejsce za pracę pt. ,,Chmura".

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nasze Świetliczaki wzięły udział w szkolnym konkursie

pt. ,,Kaligram Ortograficzny", z okazji Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Kamil O. otrzymał III miejsce za pracę pt. ,,Dżem".

Kacper Sz. otrzymał wyróżnienie 

za pracę pt. ,,Nożyczki".
Marysia G. otrzymała wyróżnienie za 

pracę pt. ,,Tulipany". Paweł Z. otrzymał wyróżnienie za pracę 

pt. ,,Żarówka".
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Cechy 

idealnego 

nauczyciela.

Gry i zabawy 

na dywanie.

Wspólne czytanie literatury dziecięcej.



Plastelinowe zwierzaki.

Pałac Kultury i Nauki

Odrabianie pracy domowej.



Uwielbiamy zabawy konstrukcyjne.



Zabawy ruchowe 

na boisku 

szkolnym 

i placu zabaw.

Jesienne 

kodowanie, 

krzyżówki 

i wykreślanki.
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Gramy w "łapki". Bawimy się w "limbo" -
przechodzenie pod liną.

Budujemy z klocków-
zabawa w "sklep".

Zabawa "Baba-Jaga patrzy".

W świetlicy chętnie bawimy się w gry integracyjne, 

ruchowe oraz budujemy z klocków przeróżne budowle.

Bawimy się w "murarza".

Zabawa na "pająku".



UDZIAŁ W PROJEKCIE " ŚWIETLICZAKI NA TROPIE... KOLORÓW ŚWIATA"

Uczniowie zrealizowali zadanie 

pt.: Wielcy malarze. Zostali 

zapoznani z sylwetkami słynnych 

artystów- malarzy z krajów 

europejskich. Następnie wykonali 

reprodukcję ich dzieł.

Przy realizowaniu zadania

"W dolinie Muminków" 

wychowankowie poznali 

najbardziej zalesiony teren 

Europy- Finlandię oraz postacie 

występujące w bajce.



PRACE PLASTYCZNE

Pani Jesień Jesienne dynie

Z okazji "Dnia drzewa" wykonaliśmy pracę plastyczną pt.: "Magiczne drzewo".



Z okazji Światowego Dnia Zwierząt 

wykonaliśmy plastelinowe zwierzaki:-)

Na zajęciach tematycznych: " Przemocy mówimy 

NIE", rozmawialiśmy na temat agresji oraz tego, 

w jaki sposób należy sobie z nią radzić. 

Wykonaliśmy plakat "Agresji mówimy STOP!"

Wzięliśmy udział w szkolnym 

konkursie: "Kaligram ortograficzny", 

gdzie zdobyliśmy wyróżnienie.

Nasza aktywność w październiku 
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Promujemy zdrowy styl życia.



Rozwijamy się towarzysko.



Tworzymy i rozwijamy zainteresowania.



Przyjemnie spędzamy czas.


