
marzec  
w świetlicy 

FOT. A. KOTARSKA 
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AKCJA „ GÓRA GROSZA” 
     Aktywność na sali     
        gimnastycznej 

Zawody sportowe 



Prace plastyczne 

Cechy dobrego przyjaciela 

Zdrowe warzywa i owoce 



Dzień Kobiet 

  Laurki dla dziewczynek wykonane 
przez chłopców 



Dzień Mężczyzn 

     Laurki dla chłopców      
       wykonane przez      
          dziewczynki 



Wyróżnienie dla Natalki  
        za udział w konkursie „ Zimowy 
                          pejzaż” 

Podziękowanie dla Ani za udział  
w ogólnopolskiej akcji „ Się gra  
się ma Playroom z wyobraźni” 

LAUREATKI 



Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20 



1B 



,,Krzyżówka” 

,,Karty pracy” 

Praca plastyczna: ,,Moja ulubiona dyscyplina sportowa” 

,,Mandale zimowe” 



Podziękowanie dla Piotra 

za reprezentowanie szkoły 

w Ogólnopolskiej Akcji: 

"Się gra się ma Playroom  
z wyobraźni". 

 

Udział w akcji: GÓRA GROSZA 

 

Przebiśniegi –  

praca plastyczna 

 

KWIATY NA DZIEŃ KOBIET 



Zajęcia z pielęgniarką szkolną : ,,Jak zapobiegać chorobom brudnych rąk?” 



Zabawy sportowe 

Wiosenne kodowanie 
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Udział w ogólnopolskim konkursie "Lalka teatralna"   



Wiosenne kwiaty Zdrowo jemy  

Prace plastyczne 



Zabawy przy tablicy 
multimedialnej 

Kwiaty na Dzień Kobiet 
 

Zajęcia na sali gimnastycznej 
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Co w nas siedzi? 
Rozmawiamy o uczuciach, emocjach.  

Jak radzić sobie z agresją? 



• DOKOŃCZ ZDANIE...... 
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Dzień Dinozaura Sportowe łamigłówki. 



O przyjaźni... 



Innowacja polonistyczna- 
poznajemy przymiotniki. Konstrukcje 

z klocków. 

Dzień Kobiet 
w świetlicy. 
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Światowy Dzień Kota 



Ruch to zdrowie! 



Wyróżnienie dla Łucji w 
konkursie ,,Pupil w 

obiektywie" 

Wyróżnienie dla Justyny w 
konkursie plastycznym 

,,Zimowy pejzaż" 



Nasze 
kontrukcje  klocków 



Wspieramy dzieci  

Zajęcia tematyczne 
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     Bukieciki na Dzień Kobiet 



Dzień Dinozaura 

Zwiastuny Wiosny 



Zbieramy grosze, pomagamy dzieciom. 



        I miejsce dla Natalki  

w konkursie plastycznym  

             „ Pejzaż zimowy ”. 

Zabawy ruchowe i konstrukcyjne. 



Kulinarne karty pracy 
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Kuchnie świata - projekt: Zdrowie na widelcu 



Dzień Kobiet 
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Na boisku. 

Na korytarzu. 

Aktywność ruchowa. 

W sali 
gimnastycznej. 



Śnieżynki i bałwanki. Wiosenne kwiaty z okazji  
Dnia Kobiet. 



Wyróżenienie w konkursie 
"Pejzaż zimowy". 

Zajęcia tematyczne -
  zdrowe odżywianie. 

Góra grosza. 
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Nasze aktywności  
w świetlicy 



Co w nas siedzi? 

Nazywamy nasze 

uczucia, emocje. 

Jak radzić sobie  

z agresją? 
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Tworzymy kwiatuszki. 



Cechy przyjaciela – burza mózgów. 



Kamyczki - ciąg dalszy.  

Konstruowanie budowli z klocków. 



3E 



 "Burza mózgów"  
 

Zasady zdrowego stylu życia. 









GRY I ZABAWY RUCHOWE 





KWIATUSZEK DLA KOLEŻANKI Z OKAZJI DNIA KOBIET 



8 marca 2021 r. DZIEŃ KOBIET 

KWIATEK DLA MAMY 
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Gotowe kartki  
z okazji Dnia Kobiet  

czekają na koleżanki, 
mamy, siostry ... 

Praca plastyczna z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dzikiej  Przyrody 

Gratulujemy Natalce 
zajęcia II miejsca  

w konkursie  
„Zimowy pejzaż”  

Hiacynty - szykujemy się  
do nadejścia wiosny 



Zbieramy monety na 
Górę Grosza 

Przy okazji tematu o zdrowiu robiliśmy  
ludziki inspirowane twórczością Archimboldo 

Konstrukcje z klocków , 
gry na korytarzu - twister, 

zabawy w sali gimnastycznej 
 



Sposoby na nudę - 
pierwsza lekcja  

z pierwiastkowania.  
 

 
Temat o przyjaźni  

z utrwaleniem 
rodzajów zdań  
i części mowy. 


