




Innowacja pedagogiczna- zajęcia komputerowe- e- paint. 
Potrafimy już korzystać z niektórych narzędzi programu.
Rysujemy, kopiujemy, zapisujemy :)

Sówki :)



DZIEŃ JEŻA :)



Zajęcia tematyczne
" Co to jest niepodległość".

Rozmawialiśmy o symbolach narodowych.



Dnia 8 listopada wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu".
O symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy Hymn Polski.



Praca plastyczna -Polska



PRACE PLASTYCZNE :)

Flaga Serce



Wzięliśmy udział w IV Świetlicowym Festiwalu
Pieśni Patriotycznej.

Zaśpiewaliśmy pieśń pt.: „Serce w plecaku”.



EDUKACJA
PRZEZ ZABAWĘ :)Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej ;)



Zajęcia tematyczne- Tolerancja ważne słowo. :)
Uczyliśmy się piosenki pt.: „Tolerancja".

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej :)

Zabawy słowne :)



Praca plastyczna

"Metamorfoza, jak mógłbym/mogłabym wyglądać
- rysowanie portretu".



W świetlicy uczymy się też o ekologii.

Założyliśmy zeszyt ekologiczny, który będziemy prowadzić
cały rok szkolny .:)



Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Uczyliśmy się piosenki pt.: „Mam prawo żyć...".



Rozwijanie
zainteresowań

czytelniczych. 
Wspólnie czytamy
książkę pt.: „Kubuś

Puchatek”,

a w tym pomaga
nam starsza klasa ;)



W świetlicy
dobrze się bawimy :)



Andrzejki w świetlicy szkolnej :)



GRAMY 
W WARCABY



1b, 1d



W ramach obchodów
Dnia Wszystkich Świętych
klasa I d wykonała pracę

plastyczną - znicze.



W ramach 
Europejskiego Dnia 
Zdrowego Jedzenia 

wykonaliśmy wspólnie 
plakat na temat 

segregacji śmieci.



Przed nadchodzącym świętem Dnia Niepodległości, 
rozmawialiśmy o symbolach narodowych
i wykonaliśmy orzełki z rolek po papierze.



W ramach innowacji
ekologicznej

obchodziliśmy
w świetlicy

„Dzień Jeża”.



Wzięliśmy udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznej.



W ramach innowacji
przyrodniczej odbyły się
zajęcia na temat
przygotowania zwierząt
do zimy. 
Praca plastyczna –
„Niedźwiedź w gawrze”.



Na zajęciach z innowacji
ekologicznej rozmawialiśmy

o ptakach zimujących
w Polsce oraz wykonalismy
pracę plastyczną - karmniki.



Odrabiamy lekcje.

A dla przyjemności
kolorujemy.



W wolnym czasie jesteśmy
bardzo kreatywni.





Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 

rozmawialiśmy o naszych prawach.



Wybory
Miss i Mistera
Grzeczności

w świetlicy szkolnej.



1c, 1e



Listopad w świetlicy rozpoczęliśmy
nostalgicznie. Wspominaliśmy
naszych bliskich, którzy odeszli.
Rozmawialiśmy również na temat
poszanowania miejsc pamięci oraz
przypominaliśmy sobie o właściwym
zachowaniu w miejscach wiecznego
spoczynku.

Praca plastyczna: „Płoną znicze”.



W zwiazku z obchodami Narodowego Święta
Odzyskania Niepodleglości, mieliśmy okazję
przypomnieć sobie czym są symbole narodowe i jakie
jest ich znaczenia dla naszego kraju.

Prace plastyczne: Kotyliony, Godło (technika- origami
płaskie).



Wzieliśmy udział w IV Świetlicowym Festiwalu 
Pieśni Patriotycznych. Klasa 1c zaśpiewała pieśń 
pt."Pirwsza Kadrowa", klasa 1e zaprezentowała 
pieśń "Przybyli ułani".



Z okazji Dnia Tolerancji bardzo dużo mówiliśmy o takich pojęciach
jak: godność, szacunek, życzliwość. Uczyliśmy się jak być
tolerancyjnym i co to znaczy nim być.



W ramach innowacji przyrodniczej obchodziliśmy
w świetlicy Dzień Jeża. Słuchaliśmy ciekawostek
o życiu tego małego ssaka oraz wykonywaliśmy
prace plastyczne z jeżem w roli głównej.



W ramach innowacji ekologicznej, realizowaliśmy 
temat „Pamiętamy o skrzydlatych przyjaciołach". 
Robiliśmy projekty ptasich karmników.



Aktywnie uczestniczyliśmy w akcjach organizowanych 
w szkole z okazji Tygodnia Świadomości Dysleksji: 
"Cisza! Czytamy!" oraz zorganizowaliśmy mini 
rozgrywki gier planszowych.



Uczyliśmy się nazywać i opisywać różne stany
emocjonalne. Zastanawialiśmy się jak emocje
wpływają na nasze zachowanie i wygląd.

Innowacja polonistyczna „Zabawy słowem".



Wielka Wymiana Książkowa



Innowacja ekologiczna: "Przygotowanie zwierząt do zimy".
Praca plastyczna: Wiewiórki



Poznajemy znaczenie naszych imion.
Praca plastyczna: Co oznacza moje imię?



„Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie 
w darze"- czyli obchody Andrzejek w świetlicy 
szkolnej.
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DZIEŃ JEŻA





Ćwiczenia
grafomotoryczne
„Żegnamy jesień"





2b, 2e



Praca plastyczna
z okazji 11 listopada-
patriotyczne liście





PRACA PLASTYCZNA Z OKAZJI

DNIA NIEPODLEGŁOŚCI



POLSKA NASZA OJCZYZNA





ŚWIETLICOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH



EUROPEJSKI DZIEŃ 
DOBREGO JEDZENIA



DZIEŃ TOLERANCJI
16 LISTOPADA





CISZA! CZYTAMY



WYMIANA KSIĄŻKOWA





DZIEŃ JEŻA



POMAGAMY ZWIERZĘTOM W ZIMIE











WYBORY MISS/MISTERA GRZECZNOŚCI



,,MYŚL I SPOSTRZEGAJ,SKACZ I BIEGAJ-DYSLEKSJI SIĘ NIE DAJ''-
CZYLI DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH



PRZYGOTOWANIA DO ANDRZEJEK







2c, 2f



Dnia 8 listopada wzięliśmy udział
w akcji "Szkoła do hymnu". 

O symbolicznej godzinie 11:11
zaśpiewaliśmy Hymn Polski.





JEŻ -
PRACA PLASTYCZNA









KLOCKI TO NASZE ULUBIONE ZABAWKI



Na zajęciach świetlicowych czekały
na nas zadania aktorskie, branzoletki
z gumeczek, czytanie w ramach
akcji CISZA CZYTAMY.



Nasze słowniczki
wartości

i podsumowanie wiedzy
o poszanowaniu

własności w rybim
szkielecie, księga

tolerancji, komiksy
o magicznych słowach

w ramach zajęć
innowacji "Moje słowo, 

mój gest - Potrafię
zachować się w każdej

sytuacji”.



WRÓŻBY 
ANDRZEJKOWE



2d, 3e



Udział w IV Świetlicowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej.



Przygotowujemy się
do obchodów Narodowego Święta
Niepodległości - robimy kotyliony.



Udział w ogólnopolskim konkursie
plastycznym pt: „Drzewa wokół nas”.



Zajęcia prowadzone w ramach akcji: 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”.



Miss i Mister grzeczności w naszej świetlicy.



Przygotowania ozdób
świątecznych na

Kiermasz Bożonarodzeniowy.



Zabawy
w świetlicy.
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Święto Niepodległości
Tuż przed Świętem Niepodległości
wspólnie przygotowywaliśmy się do
występu na Wieczornicy oraz
Świetlicowym Festiwalu Pieśni
Patriotycznej. Na Wieczornicy wraz
z wychowawcą – klasa
zaprezentowała powstańczą pieśń
„Pałacyk Michla” autorstwa Józefa
Szczepańskiego ps. „Ziutek”, zaś na
Świetlicowym Festiwalu Pieśni
Patriotycznej – „Balladę o Jurku
Bitschanie” autorstwa Anny
Fischerówny. Do obu występów
klasa przygotowywała się zarówno
w klasie jak i na świetlicy.



W czasie występu na Festiwalu również wsparła nas wychowawczyni klasy pani Danusia, 
a dzięki zaangażowaniu uczniów oraz rodziców razem wystąpiła niemalże cała klasa!



Wcześniej pod koniec października na
świetlicy wykonaliśmy ilustracje do
„Ballady o Jurku”, a prace Leny i Janka
zgłosiliśmy na nasz szkolny Konkurs
Plastyczny „Polskie pieśni patriotyczne
ręką malowane”. Wśród laureatów
konkursu było dwoje uczniów naszej
klasy. I miejsce zajęła Julia Rzepkowska,
zaś trzecie za wykonaną w trakcie zajęć
świetlicowych ilustrację do „Ballady
o Jurku Bitschanie” – Lena Kolasa.
Wyróżnienie otrzymała także Ania
Szymańska, a prace naszych uczniów
posłużyły za dekorację na Festiwal
Pieśni Patriotycznej w tym także praca
Janka Zdrodowskiego również do
„Ballady o Jurku”.









Kilka dni po Festiwalu, raz jeszcze odśpiewaliśmy
wspólnie na świetlicy „Balladę o Jurku”, do czego
okazją była przypadająca 21 listopada – 101-rocznica
bohaterskiej śmierci małego obrońcy Lwowa.



W listopadzie poznaliśmy także wyniki zorganizowanego przez
Samorząd Szkolny z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Konkursu na
Karykaturę Ulubionego Nauczyciela. Na konkurs zgłosiliśmy sześć
prac z których trzy zwyciężyły! Pierwsze miejsce zajęła Ania
Szymańska, drugie Julia Rzepkowska, zaś trzecie Lena Kolasa.



Innowacja „Z historią Warszawy za pan brat”

Pod koniec listopada rozmawialiśmy
jaką rolę odgrywały kiedyś w miastach
rynki, a nasze zajęcia zakończyło
malowanie domków z tektury, które
ozdobią naszą salę świetlicową i klasę.













W listopadzie z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości 
Dysleksji wzięliśmy również udział w akcji „Cisza! Czytamy!”



Dzień Życzliwości

W ramach świetlicowych wyborów Miss i Mistera
Życzliwości wspólnie z panią Danusią i panią 

Marlenką przeprowadziliśmy w klasie wybory 
i wyłoniliśmy naszą klasową Miss i Mistera
Życzliwości, którymi zostali Julia i Janek.



Rozmowy tematyczne na dywanie i wspólne oglądanie 
materiałów edukacyjnych.



Listopad to oczywiście również 
czas wielu zabaw!



Wykonywanie bransoletek







Wykonaliśmy też pierwsze prace bożonarodzeniowe oraz prace 
na Kiermasz Świąteczny







„Architektoniczny lapbook”

W ostatnich dniach listopada; nasze
dziewczęta – Lena Kolasa, Julia
Rzepkowska i Ania Szymańska wykonały
także przepiękne prace na konkurs
„Architektoniczny lapbook” organizowany
przez Muzeum Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku, a poświęcony
architekturze dwudziestolecia
międzywojennego. Prace te są dowodem
nie tylko ogromnego zaangażowania
naszych uczennic, ale i ich
niekwestionowanego talentu.
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Podczas świętowania z okazji
,,Dnia Jeża" uczniowie poszerzyli

swoją wiedzę na temat jeża
oraz środowiska w którym żyje. 

Zakończeniem zajęć było
wykonanie powyższych prac

plastycznych.



,,Symbole narodowe"



Podczas zajęć innowacyjnych pt: „Tworzymy ptasie stołówki” uczniowie poznali ptaki, 
które zimują w Polsce, jak również dowiedzieli się czym i dlaczego należy je dokarmiać.



W dniu 14.11.br. w naszej

świetlicy szkolnej odbył się

IV Festiwal Pieśni Patriotycznej. 

Klasa III b zaprezentowała

pieśń pt: ,,Rota"



W dniu 15.11.2019 r. wraz z wychowawcą kl. III b
wybraliśmy się na warsztaty do Ośrodka Edukacji
Technicznej pt.: ,,Pinokio" , gdzie budowaliśmy karmniki
z różnych elementów drewna.



Ogólnopolski konkurs plastyczny
,,Drzewa wokół nas "



ŚWIATOWY  DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

21.11.2019 roku z okazji ,,Dnia Życzliwości”
w naszej świetlicy odbyły się wybory Miss
i Mistera grzeczności. Uczniowie wraz ze
swoimi wychowawcami wzięli udział w tajnym
głosowaniu i wybrali laureatów, którzy
otrzymali dyplomy oraz słodki upominek.

Gratulujemy!
Celem wyborów Miss i Mistera grzeczności

było propagowanie zasad kulturalnego
zachowania w sytuacjach dnia codziennego.



EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W dniach 18-22 listopada w świetlicy szkolnej obchodziliśmy
,,Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji”. Uczniowie klasy

3 b z wielkim zaangażowaniem grali w gry planszowe
i kibicowali swoim kolegom.



W dniach 18-20.11.2019 r. w świetlicy szkolnej odbyła się akcja
pt: ,,Wielka wymiana książkowa”. W tych dniach dzieci przynosiły używane

książki i wymieniali się z koleżanką lub kolegą.

WIELKA WYMIANA KSIĄŻKOWA
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PRACE PLASTYCZNE

„Symbole narodowe"

„Zwierzęta z liści”

Pani Jesień



INNOWACJA EKOLOGICZNA „ Z ekologią na ty”

Realizując temat pt. „ Znaczenie lasu w życiu
człowieka” miałam na celu uświadomienie dzieciom,
jakie korzyści czerpią zwierzęta, rośliny, a jakie ludzie
z lasu. Cel został osiągnięty! Przeprowadzona została
rozmowa na temat: „ Z czym kojarzy Ci się las?”.
Uczniowie obejrzeli i omówili film edukacyjny „Życie
lasu- bogactwo przyrodnicze”, na podstawie którego
poznali rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku.
Na końcu zajęć wykonali wspólnie pracę plastyczną
pt. „Mieszkańcy lasu”.

„Mieszkańcy lasu”



INNOWACJA EKOLOGICZNA „ Z ekologią na ty”

Podczas zajęć pt. „ Grzyby
jadalne i trujące” uczniowie
dowiedzieli się, jaka jest budowa
grzyba, poznali wygląd i nazwy
grzybów jadalnych i trujących.
Pracując z atlasem grzybów dzieci
rozwiązały karty pracy. Pod koniec
zajęć wspólnie omówiły zasady
bezpiecznego zbierania grzybów.



INNOWACJA EKOLOGICZNA „ Z ekologią na ty”

Tym razem uczniowie mieli
za zadanie wykonać karmniki dla
ptaków. Stworzyli piękne ptasie
stołówki- czego dowodem
są wykonane zdjęcia. Dzieci na
zajęciach pracowały z tekstem
literackim B. Formy pt. „Ptasia
stołówka” na podstawie, którego
dowiedziały się, dlaczego należy
dokarmiać ptaki oraz czym
możemy je karmić.

Realizacja tematu pt. „ Tworzymy ptasie stołówki”.



Ptasie stołówki dla ptaków



INNOWACJA EKOLOGICZNA „ Z ekologią na ty”

Uczniowie wzięli udział w zajęciach
pt. „Przygotowanie zwierząt do zimy”, podczas,
których utrwalili wiadomości dotyczące
jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych
(jeża, wiewiórki, niedźwiedzia, borsuka).
Dowiedzieli sie również, w jaki sposób
wybrane leśne zwierzęta przygotowują się do
zimy.



Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym
pt. „Drzewo wokół nas”.

Uczennice kl. 3c: Klaudia 
Puchalska, Anna Karney

oraz Ida Hubert przystąpiły do 
konkursu pt. „Drzewo wokół nas” 
tworząc piękne prace. Brawa za 

zaangażowanie!!!



Innowacja przyrodnicza

W Dniu Jeża klasa 3c
dyskutowała na temat ssaka
i środowiska w którym żyje.
Uczniowie dowiedzieli się, że
jeż jest zwierzęciem
towarzyskim, który szybko
przywiązuje się
do człowieka pod warunkiem,
że ten nie robi mu, krzywdy.
Jest aktywny o zmierzchu i w
nocy. Natomiast w ciągu dnia
chowa się w swojej kryjówce.

Dzień Jeża



14 listopada 2019 roku
w świetlicy szkolnej odbył się

IV Świetlicowy Festiwal
Pieśni Patriotycznej. 
Uczniowie klasy 3C 

zaprezentowali pieśń
pt. „Serce w plecaku”.

IV Świetlicowy Festiwal Pieśni Patriotycznej.



IV Świetlicowy Festiwal Pieśni Patriotycznej-cd.



Wielka Wymiana Książkowa.

W dniach 18-20 listopada 2019 roku w świetlicy
szkolnej odbyła się trzydniowa wymiana używanych
książek. Uczniowie przynieśli swoje książki, by 
wymienić się z kolegą, koleżanką.



Światowy Dzień Życzliwości w świetlicy szkolnej.

21 listopada 2019 roku
w świetlicy odchodziliśmy Światowy Dzień
Życzliwości. Tego dnia w klasie 3c odbyły się
wybory na Mistera Grzeczności, które wygrał
DOMINIK DINGA. Uczniowie wraz wychowawcą
świetlicy w drodze głosowania anonimowego
wybrali zwycięzcę. Zwycięzca otrzymał dyplom
i słodki upominek. Gratulujemy :)



Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

W dniach 18-22 listopada w świetlicy obchodzony został „Europejski Tydzień
Świadomości Dysleksji” . Uczniowie klasy 3c grali w gry planszowe stymulujące
rozwój funkcji wzrokowych i słuchowych.
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DZIEŃ JEŻA :)



Dnia 8 listopada wzięliśmy udział

w akcji "Szkoła do hymnu".

O symbolicznej godzinie 11:11

zaśpiewaliśmy hymn Polski.



Praca plastyczna - Polska



Zajęcia tematyczne- Tolerancja ważne słowo. :)
Uczyliśmy się piosenki pt.: "Tolerancja".

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej :)

Zabawy słowne :)



Rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych.

Wspólnie czytamy
książkę pt.:

„Kubuś Puchatek”.



Innowacja pedagogiczna- zajęcia komputerowe- e- paint. 
Potrafimy już korzystać z niektórych narzędzi programu.
Rysujemy, kopiujemy, zapisujemy :)

Sówki :)



Andrzejki
w świetlicy szkolnej :)




