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Innowacja pedagogiczna - zajęcia komputerowe e-paint. 

Tworzymy rysunki w edytorze paint.

Umiemy już korzystać z niektórych narzędzi programu.

Znamy zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze.
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Praca plastyczna - Jeż malowany 

palcami :)

Jesienne listki z plasteliny :)



POZNALIŚMY 
ZASADY 
ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA.

OMÓWILIŚMY 
ZALECENIA 
ZAWARTE W 
PIRAMIDZIE 
ZDROWIA. :)

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.



W świetlicy dobrze się bawimy.:)

Zabawy ruchowe na świeżym 

powietrzu :) Gra w "gumę"

Gramy w " Dwa Ognie"

Zabawy integracyjne na 

dywanie. Gra w "kolory" 

i „gorącego ziemniaka". :)

Zabawy z chustą Klanza.



Zajęcia z savoir-vivre :)

Nauka piosenki pt. "Piosenka 

bardzo kulturalna". :)



W świetlicy także się uczymy. :)

Edukacja polonistyczna 

i matematyczna. :) Razem budujemy.:)

Wspólnie kolorujemy :)



Origami :)



DZIEŃ DRZEWA. :)



Dzień Kundelka.:)

Rysowaliśmy kundelki 

i uczyliśmy się piosenki 

pt."Kundel Bury".

Zwierzaki z kasztanów. :)



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU.
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Kolorowa jesień w świetlicy



W ramach innowacji 

pedagogicznej ,,Dzień Drzewa" 

dowiedzieliśmy się, 

ile korzyści nam dają drzewa 
oraz wykonaliśmy poniższe 

prace plastyczne.



Dzień zwierząt w świetlicy



W wolnym czasie

bardzo lubimy 

zabawę klockami.



Ostatnio 

bardzo polubiliśmy 

kodowanie



Innowacja pedagogiczna

realizowana w grupie I ,,d'' i I ,,b''

pozwoliła nam dowiedzieć się, czym 

jest stereotyp oraz poczucie wartości.

Zajęcia 

wychowawcze

na temat emocji oraz 

radzenia sobie z nimi



Poznawaliśmy własne hobby i zainteresowania.

Wykonaliśmy wspólnie plakat.



Tańce 

do ulubionych utworów



INNOWACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA W KLASIE 1 B,
WIEMY JAK I DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ŚMIECI.



UCZYMY SIĘ PIEŚNI LEGIONOWEJ NIETOPERZE NA HALLOWEEN
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Z okazji dnia Wszystkich Świętych i 

Zmarłych wykonaliśmy znicze



Na początku października obchodziliśmy Światowy Dzień 

Zwierząt. Rozmawialiśmy na temat sprawowania opieki 

nad zwierzętami domowymi. Dowiedzieliśmy się na czym 

polega różnica miedzy zwierzętami dzikimi a domowymi 

i gospodarczymi. Zastanawialiśmy się wspólnie jaką rolę 

w życiu człowieka pełnią zwierzęta.



Wykreślanka z nazwami zwierząt-

praca w grupach

Origami płaskie- "Pieski i kotki"



Dzień Edukacji Narodowej. Dowiedzieliśmy się, że Dzień Edukacji 

Narodowej to święto nie tylko nauczycieli ale również wszystkich 

innych pracowników szkoły. Wspólnie zastanawialiśmy się nad 

tym, jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel.



Wspólnie stworzyliśmy także laurki z życzeniami dla naszych nauczycieli.



W ramach innowacji ekologicznej, realizowanej w naszej 

świetlicy obchodziliśmy Dzień Drzewa.



Podczas zajęć świetlicowych poruszaliśmy również temat 

bardzo ważny dla nas wszystkich- mówiliśmy o zdrowym stylu 

życia i zdrowym odżywianiu. Dokładnie omówiliśmy zalecenia 

zawarte w piramidzie zdrowia.



Co robić w czasie jesiennej słoty?- opowiadaliliśmy 

sobie czym się interesujemy i co robimy w wolnym 

czasie. A później to narysowaliśmy... Efekty poniżej :)



Dzień Kundelka- prace plastyczne wykonane techniką origami.



A w wolnym czasie w świetlicy...





Bardzo dużo czasu spędzamy także na świeżym powietrzu.





Jesienne kodowanie



W szkole nie musi być nudno!



W czasie deszczu

dzieci się nie nudzą :)



Świetlicowy konkurs plastyczny "Idzie jesień"



Kochamy wszystkie zwierzaki!!!



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ



PAJĄKI, PAJĄCZKI
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JESIENNE 
DRZEWA





PRACA PLASTYCZNA-SOWA Z ROLKI I KOLOROWEGO PAPIERU







ZWIERZAKI CUDAKI





Ktoś zawitał do świetlicy

I dary nam niesie.

Piękna Pani w złotej sukni,

Chyba Pani Jesień...



Jak nie kochać jesieni, 

jej babiego lata,

Liści niesionych wiatrem, 

w rytm deszczu tańczących.

Ptaków, co przed podróżą na 

drzewach usiadły,

Czekając na swych braci, 

za morze lecących.



KREATYWNE WYKORZYSTANIE DARÓW JESIENI-
ZABAWA Z KASZTANAMI





FROTAŻ





WITRAŻ





WITAMINKI, WITAMINKI

DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI
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Prace plastyczne – dary jesieni

Ulepianki I malowanie na kleju





Czy oceniać czy nie oceniać? Warsztaty ktore

uczyły nas siebie docaniać szukać naszych

najepszych cech. Odczytywaliśmy też, co mówi

nasze ciało, gdy nie ma słów.



Zajęcia

ekologiczne

dotyczące

polskiej

fauny I flory.



Nauczyliśmy się układać

zastawę stołową oraz sztućce

na stole. Teraz nawet

w restauracji ala carte 

będziemy potrafili się dobrze

zachować. Wiemy też co 

nieco o zdrowym żywieniu.

Zasady savoir vivre'u przy stole



Zabawy taneczne i ruchowe.

2 f ćwiczy

w parach

dodawanie

i odejmowanie

do 100 Laurki z okazji

Dnia Nauczyciela



W Dzień Kundelka

malowaliśmy pieski.

Zabawy plastyczne w parach.
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Innowacja „Ważne dni dla mnie, 

ważne dla przyrody” –

Dzień Zwierząt, Dzień Kundelka.



Praca w grupach - wykreślanka.

Płaskie origami – pieski.



Jesienne drzewa.



Podgrzybki i muchomorki – zabawa z kodowaniem.



Zajęcia z instrumentami.
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W październiku wykonaliśmy szereg prac 

plastycznych i wzięliśmy udział w kilku 

konkursach, a wszystkie nasze prace 

poprzedziły tradycyjnie rozmowy na 

zadany temat.



Rozmawialiśmy między innymi czym jest karykatura, a 

nasze dziewczęta wykonały prace na konkurs Samorządu 

Uczniowskiego na najlepszą karykaturę ulubionego 

nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Zespół nauczycielski klasy 3A przedstawiony w karykaturach Leny, Julii i Soni.



Ostatecznie sześć naszych prac zostało zaprezentowanych na 

wystawce w holu głównym. Autorkami prac były Zuzia, Sonia, Lena, 

Julia, Lena i Ania.



Wykonaliśmy też prace inspirowane zmianami 
zachodzącymi w przyrodzie jesienią.







Rozmawialiśmy też o życiu i 

twórczości Janusza Korczaka –

prekursora praw dziecka w Polsce 

i przy tej okazji wykonaliśmy prace 

inspirowane dobrze znaną książką 

tego wybitnego pisarza i 

pedagoga pt. „Król Maciuś 
Pierwszy”. Najlepsze z naszych 

prac wysłaliśmy 

natomiast na XX Ogólnopolski 

Konkurs Plastyczny „Ja i Król 

Maciuś Pierwszy”. 





Zaś z okazji nadchodzącego 

Święta Niepodległości 

przypomnieliśmy sobie postać 

Jurka Bitschana, którą poznaliśmy 

w ubiegłym roku i wykonaliśmy 

ilustrację do „Ballady o Jurku 

Bitschanie” autorstwa Anny 

Fischerówny. Najlepsze z naszych 

prac zgłosiliśmy na Konkurs 

Plastyczny „Pieśni patriotyczne 
ręką malowane” dla klas I-III.

Praca Janka



Praca Lenki



Ania z Julią wykonały również prace na Szkolny 

Konkurs „Sowa Biblioteczna”



Październik był oczywiście również czasem 

zabaw, gier zespołowych, tańca i wspólnego 

słuchania muzyki.
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Podczas zajęć innowacyjnych z ekologii

pt: ,,Jakie zmiany zachodzą jesienią

w parku, lesie, ogrodzie i przy zbiornikach

wodnych” dzieci wykonały powyższą

pracę plastyczną.

„Sowy” - praca plastyczna

wykonana z rolek

i kolorowego papieru



„Jesienne drzewka”

,,Zwierzęta domowe”





Ogólnopolski konkurs plastyczny – projekt kartki
o tematyce zimowej lub świątecznej pt : 

,,Ten magiczny czas ".
,,Warzywa i owoce w naszej

codziennej diecie" .



W ramach zajęć ekologicznych pt: ,,Grzyby jadalne
I trujące " uczniowie poznali nazwy I budowę grzybów. Na 
zakończenie zajęć wykonali powyższą pracę plastyczną.

Dzień kundelka

Holween



Gry i zabawy na boisku szkolnym

Budowle z klocków
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KĄCIK PRZYRODNICZY W KL. 3 C



PRACE PLASTYCZNE

Grzyby jesienią

Piramida żywieniowa
Zwierzęta domowe



PRACE PLASTYCZNE

Witaminki

W ramach zajęć pt.

„ Warzywa i owoce w naszej

codziennej diecie” uczniowie

utrwalili zasady zdrowego

odżywiania. Omówili piramidę

żywienia. Dowiedzieli się, że

piramida to graficzny opis

odpowiednich proporcji , 

niezbędnych w codziennej

diecie, grup produktów

spożywczych. Klasa wykonała

plakat " Witaminki, witaminki".



Wesołe dynie
Nietoperze

PRACE PLASTYCZNE



Uczennica klasy 3C IDA HUBERT wzięła udział

w ogólnopolskim konkursie plastycznym na projekt

kartki pocztowej o tematyce świątecznej

i zimowej pt.„ Ten magiczny czas”.



Rozwiązujemy

tematyczne karty

pracy.

Rysujemy.

Tworzymy prace

plastyczne.

Czas w świetlicy to nie tylko zabawa.



Spędzamy czas na pufach :).

Czas w świetlicy to nie tylko zabawa.

Gramy w szachy.



Waka Waka w wykonaniu chłopców z klasy 3 C

Zumba w świetlicy
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Zajęcia z savoir-vivre :)

Nauka piosenki pt. 

„Piosenka bardzo kulturalna". :)



Innowacja pedagogiczna - zajęcia muzyczne. 
Nauka piosenki „Witaminki”, 

z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
Nauka piosenki "Dary jesieni". Poznaliśmy 

instrumenty smyczkowe. :)



DZIEŃ DRZEWA. :)



W świetlicy dobrze się bawimy.:)

Zabawy integracyjne na dywanie. Gra w "kolory" i „gorącego ziemniaka". :)



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU.



Innowacja pedagogiczna-zajęcia komputerowe e-paint. Tworzymy rysunki w edytorze paint.

Umiemy już korzystać z niektórych narzędzi programu.

Znamy zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze.



BAWIMY SIĘ W TEATR



Wykonujemy prace plastyczne




