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W 

ŚWIETLICY



1A 



Portret mojego przyjaciela – praca plastyczna.



Prawie jak Vincent van Gogh, czyli słoneczniki malowane widelcem.



Superbohater – laurka z okazji Dnia Taty.



1B, 1C



Wakacyjne flamingi z szyszek.

Karteczki "puchary"

dla najlepszego Taty 

na świecie!

Dzień Dziecka - odbyliśmy "podróż" z dziećmi z całego świata.

Dzień Taty



Poznaliśmy potrzeby przyrody przy okazji Dnia Oceanów.

Podwodny świat...

Nasze wieloryby, 

ryby i meduzy

z papieru



Zabawa na pacu zabaw - puszcznie baniek.

Poznaliśmy zasady bezpieczeństwa podczas

wakacyjnych podróży dzięki wizycie pani pielęgniarki.

Żaglowce zabierają nas

na wakacyjne wojaże – praca w grupie.

Malowanie wakacyjnych planów.



1D, 2C



W świetlicy miło spędzamy czas i rozwijamy nasze zainteresowania.



Bezpieczne wakacje - zajęcia z panią pielęgniarką.



W czerwcu chętnie przebywaliśmy na świeżym powietrzu, braliśmy udział w szkolnych konkursach,

nie brakowało nam również czasu na gry stolikowe.



2A, 3C



Dzień Dziecka w świetlicy-

wspólne tworzenie plakatu.

"W podwodnym świecie"- praca
plastyczno techniczna.

Mega kolorowanka - praca grupowa.

Malowanie farbami- praca

plastyczna " Kolory lata".



"Jak bezpiecznie spędzać wakacje?" - spotkanie

z pielęgniarką szkolną. 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących

podczas wakacyjnych podróży.



Turniej gier karcianych: UNO, PIOTRUŚ, DOBBLE.

Piękna pogoda sprzyja również zabawom na świeżym powietrzu.



2B, 3E



"Podwodny świat"- wycinanka

Kolorowe rybki wykonane metodą origami

Praca w grupach – projektujemy plakaty

Mamy prawo do zabawy i marzeń -

plakaty wykonane z okazji Dnia Dziecka



Zabawa " Lot samolotem"
Kreatywne figurki z klocków

Gra w piłkę nożnąUkładamy wieżę z domina
Rozwiązujemy krzyżówki, 

wykreślanki online

Wspólne zabawy na powietrzu



Wykonujemy niespodziankę

z okazji Dnia Taty.

Efekt naszej pracy

- medale dla taty.



Bezpieczne korzystanie z kąpielisk -

spotkanie z pielęgniarką szkolną

Bezpiecznie nad wodą - kolorowanki

tematyczne

Bezpieczne wakacje w górach - plakat

Bezpieczne wakacje nad wodą - plakat
Bezpieczne wakacje w lesie - plakat

Zagrożenia ze strony

niebezpiecznych zwierząt -

pogadanka.



2D,3A



Laurki z okazji dnia Mamy



W świecie mórz i oceanów.

,,Delfiny".

Twórczepraceplastyczne.

,,Podwodny świat".



Gra w grę ,,5 sekund".

Zabawy na świeżym

powietrzu-graw gumę.

Plakatwykonany przez

uczniów

pt.,,Bezpiecznewakacje".

Zabawy taneczne-Just Dance.

Spotkanie z pielęgniarkąszkolnąoraz

wykładnt. bezpieczeństwa podczas

wakacji.



3B, 3D



Początek czerwca zaczęliśmy od Pikniku Rodzinnego.

Przypominamy sobie tekst piosenki ekologicznej, 

którą śpiewaliśmy na pikniku.



Czerwiec rozpieszczał nas wspaniałą pogodą, 

a Pani Ania przypomniała nam zabawy z gumą do skakania ☺

Pobijaliśmy również rekordy w skakaniu przez linę☺



Rozwiązywaliśmy zagadkę 

„Zaginionego dzwonka” 

podczas gry typu escape room

i grę związaną z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Był to miły akcent na 

zakończenie roku szkolnego☺



KLASY 

STARSZE



Starsi uczniowie uczą młodszych. 

Temat: Podróże małe i duże.

Uczniowie klasy 4 oraz piątej

podczas gry w "Kim jestem?"

Uczennice klasy 4e w trakcie kółka ogrodniczego.

Na zdjęciu wykonywanie poidełka dla owadów.



Uczniowie klasy 4e oraz 7g podczas wykonywania
ramek na zdjęcia- prezent na dzień taty.

Klasa 4a podczas
ulubionego zajęcia -

konstruowanie z klocków.



ŻYCZYMY 
WESOŁYCH 

I BEZPIECZNYCH 
WAKACJI!


