


1A 



Dary jesieni - ćwiczymy mięśnie palców

i rąk jako przygotowanie do pisania.



Mandala matematyczna

Ćwiczenia w dodawaniu

i odejmowaniu

Clothes & weather

Nauka angielskich słówek

Laurki z okazji

Dnia Nauczyciela



1B, 1C



Święto Drzewa było inspiracją do doskonalenia 

rozpoznawania liści różnych gatunków drzew 

i prac plastycznych.

Oto nasze sowy i inne ptaki z szyszek.

Czy ktoś zgadnie z jakiego drzewa

pochodzą strąkowe węże?

Kasztankowe cudaki.

Liście - technika frotażu



Nasi czworonożni przyjaciele 

z okazji Światowego Dnia Zwierząt.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej przygotowaliśmy 

laurki dla naszych wychowawców.

Pieski origami z okazji Dnia Kundelka.

Poznaliśmy tradycje Święta Zmarłych -

oto japońskie lampiony



Utrwaliliśmy zasady zdrowego odżywiania 

i wspólnie wykonaliśmy piramidę zdrowia.

Ulepiliśmy owoce i warzywa z masy solnej.

Jesienne
kodowanie

Poznaliśmy

gatunki wybranych

grzybów poprzez

łamigłówki językowe.

Pokaz karate
na świeżym
powietrzu.



1D, 2C



"Obrazy kasztanem 
malowane"- pobudzanie 
wyobraźni i kreatywności 

uczniów.



Prace plastyczne z wykorzystaniem

darów jesieni: ludziki i zwierzaki

z kasztanów, stemplowanie listkami,

a także jeżyki z kasztanowymi

noskami.



Podczas zajęć świetlicowych

rozwijamy wyobraźnię przestrzenną,

talenty plastyczne, a także poznajemy tajniki

gry w UNO.



2A, 3C



Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
Spotkanie z psychologiem 

i pedagogiem szkolnym- jak 

radzić sobie z własnymi 

emocjami?

Agresja -

karty pracy.

Wspólny plakat - Przemocy mówimy STOP!



Dzień Edukacji Narodowej

Kartki z życzeniami

dla pracowników naszej szkoły-

metoda origami płaskie.



Międzynarodowy Dzień Zwierząt

Warsztaty ogrodnicze-

przygotowywanie roślin 

zielonych do zimy.

Sadzenie jesiennych 

kwiatów m.in. wrzosów.



2B, 3E



Z okazji Światowego Dnia Zwierząt czytaliśmy zagadki o zwierzętach, słuchaliśmy

piosenek, oglądaliśmy filmy przyrodnicze, rozmawialiśmy o roli zwierząt w życiu

człowieka i cechach dobrego opiekuna. Obchodziliśmy również Światowy Dzień Żywności,

podczas którego rozmawialiśmy o sposobach niemarnowania żywności.

Pieski i kotki wykonane metodą origami. Wspólne zdjęcie przy tablicy reklamującej

projekt EkoMisja- Nie marnuję!



Podczas zajęć "Podróże dookoła świata" poznaliśmy ciekawostki z różnych kontynentów.

Pokazujemy na mapie gdzie leży nasza stolica. Poznajemy zabytki Warszawy.

Na mapie świata pokazujemy i opisujemy kontynenty. Kolorowanka - Kontynenty

W czasie zajęć z cyklu "Jestem Polką i Polakiem" poszerzaliśmywiedzę na temat Warszawy.



Dla naszych Pań nauczycielek wykonaliśmy kwiaty,
bransoletki z kolorowych koralików oraz portrety i laurki z życzeniami.

Praca plastyczna - "Drzewo w barwach jesieni".



W świetlicy miło spędzamy czas – konstruujemy z klocków przeróżne budowle, 

rozwijamy talenty plastyczne, a podczas gier i zabaw ruchowych dbamy o zdrowie.

Wyścigi rzędów -

"Sadzenie ziemniaków".

Gramy w "Zbijaka".

"Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy".

Jesienne kwiaty - kolorowe chryzantemy.

Samoloty z klocków.



2D,3A



Na początku października, w świetlicy szkolnej, obchodziliśmyŚwiatowyDzień Zwierząt. 

Czytaliśmywiersze i ciekawostki na ich temat. Rozwiązywaliśmyzagadki tematyczne oraz

bawiliśmy sięw kalambury. Na koniec zajęć, wykonaliśmy twórczepraceplastyczno-techniczne.

Praca plastyczna,,Kot", z wykorzystaniem krepiny. Praca plastyczno-techniczna
,,Sówka".

Zwierzątkaz kasztanów i plasteliny.
Zwierzątkaz plasteliny.



W świetlicy szkolnej świetnie się bawimy. :) Korzystamy z pięknej jesiennej pogody. Bardzo często spędzamy wolny

czas na placu zabaw lub boisku szkolnym. Nie zapominamy o nauce, odrabiamy prace domowe,

doskonalimy i utrwalamy poznane wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Z wielkim

zaangażowaniem rozwiązujemy przeróżne łamigłówki oraz uwielbiamy kodowanie.

Gra w ,,Murarza" na boisku szkolnym. Zabawy ruchowe na placu zabaw.

Odrabianie pracy domowej.Jesienne kodowanie.



W naszej świetlicy rozwijamy swoje zainteresowania oraz talenty. Tańczymy, śpiewamy nasze ulubione piosenki, 

gramy na instrumentach perkusyjnych, a także, projektujemy i tworzymy biżuterię z koralików (naszyjniki, 

bransoletki itp.). Bawimy się w projektantów mody.:)

Prezentacja wykonanejbiżuterii.

Układ taneczny ,,Jerusalema".

Karaoke, z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Projektowanie strojów.



3B, 3D



W świetlicy 205,

najchętniej bawimy

się w szkołę,

gramy w piłkarzyki

lub stawiamy

budowle.



Z okazji Święta

Komisji Edukacji

Narodowej

przygotowaliśmy

laurki dla Pań. 

Zaprzyjaźniliśmy się

z Photonem

i drewanianymi

klockami. :)



Porozmawialiśmy na temat zbliżającego się

Święta Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego. 

Wykonaliśmy tematyczne prace plastyczne.



KLASY 

STARSZE



Wspólnie

tworzymy

jesienną

dekorację

świetlicową.



Pomagamy sobie

w odrabianiu lekcji.



Rysujemy, malujemy, spełniamy się artystycznie.


