




















Praca plastyczna małych patriotów.





0dśpiewanie hymnu narodowego z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę.



Flaga Polski utworzona przez społeczność szkolną z 

udziałem klasy Ib i Ie.



Oglądanie filmu edukacyjnego dotyczącego tolerancji 

i akceptacji innych osób.



Udział w Świetlicowym Festiwalu 

Pieśni Patriotycznej.



Udział w warsztatach 

Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pt. 

„Klikam z głową”.





Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  

wykonaliśmy piękne białe orły, które są na naszym godle.



Wspólne rysowanie prac 

o tematyce patriotycznej



Wykonujemy ozdoby na kiermasz bożonarodzeniowy



Szykujemy zimowe dekoracje „Miejski zimowy pejzaż” 

malowaliśmy kamienice.



Zabawy konstrukcyjne klockami

Dostaliśmy nowe zabawki śmieszne stworki na magnes



Gramy w różne gry



Wizyta w bibliotece szkolnej

Gratulacje dla Huberta z klasy 1f  za zajęcie trzeciego 

miejsca w konkursie „Zawody naszych dziadków”



„Dyrygent”

„Kto pierwszy usiądzie”



„Rekin-koło”

Rekin tunel



Zabawa z el.  Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zabawa chustą KLANZA na terenie rekreacyjnym szkoły



Utrwalamy dobre maniery przy lekturze Bon 

ton….Grzegorza Kasdepke



Wystąpiliśmy na Świetlicowym Festiwalu Pieśni 

Patriotycznych



Warsztaty teatralno-plastyczne



Warsztaty dotyczące zagrożeń w Internecie 

„Klikam z głową”





W listopadzie z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 

wykonywaliśmy różne prace plastyczne o tematyce patriotycznej w tym 

rysunek polskiego godła.





W ramach prac o tematyce patriotycznej wykonaliśmy także prace 

na szkolny Festiwal Sztuk Artystycznych.



Wystąpiliśmy także na III Szkolnym Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej. Mimo skromnej reprezentacji wypadliśmy 

znakomicie, a w trakcie występu wsparli nas przyjaciele z 

klasy 3A.



W listopadzie poznawaliśmy także postacie i wydarzenia ważne dla 

polskiej niepodległości oraz kilkakrotnie odwiedzaliśmy miejsca 

pamięci w pobliżu szkoły.



W dniu szkolnych obchodów Święta Niepodległości razem z wychowawcą klasy 

przygotowywaliśmy się na świetlicy do wspólnego odśpiewania Hymnu oraz uroczystego 

apelu. Podniosłość chwili podkreślały wpięte w koszulki biało-czerwone kotyliony. Tego 

dnia obejrzeliśmy również „Animowaną historię Polski”. 



Hymn Polski odśpiewaliśmy uroczyście w sali 

świetlicowej wspólnie z klasą 3B i jej wychowawcą. 





Listopad to też czas wielu zabaw.



W listopadzie poznawaliśmy też książkę Cezarego 

Harasimowicza pt. Mirabelka” i wykonywaliśmy pierwsze 

inspirowane nią ilustracje. 



Uczestniczyliśmy też w warsztatach 

plastycznych, a ich efekty były niezwykłe.







Godło - prace 

na konkurs

Klasa 1d śpiewająca „Serce w plecaku” podczas III Świetlicowego 

Festiwalu Pieśni Patriotycznej 



Zajęcia z psem

Dzieci podczas zajęć w ramach projektu „Klikam z głową”





Zabawy andrzejkowe



Warsztaty plastyczne





Prace plastyczne



III świetlicowy festiwal pieśni patriotycznej.



Gry i zabawy na placu zabaw.



Zabawa w dyrygenta.



Realizacja projektu: 

,, 100 razy dla Niepodległej"





Lubimy gry planszowe oraz puzzle



Gramy w piłkarzyki



„Metamorfoza- jak mógłbym wyglądać”



Tworzymy Księgę Wróżb



Prace zaprezentowane na wystawie podczas Świetlicowego 

Festiwalu Pieśni Patriotycznych



Warsztaty teatralne pt. „ Paryż”



Warsztaty pt. „ Psi urok”



ŚWIĘTUJEMY 11 LISTOPADA



Udział w projekcie całorocznym 

pt. „ Sto razy dla niepodległej…”



Uczestnictwo  kl. 2 c w przedstawieniu dla klas 

1-3 z okazji dnia odzyskania niepodległości 



Uczestnictwo  kl. 2 c w III świetlicowym 

festiwalu pieśni patriotycznej

Uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. 

„ Miejcie nadzieję”



Wróżby andrzejkowe





Uczestnictwo w warsztatach 

pt. „ Klikam z głową”







Warsztaty-twórcza świetlica





Pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci. Tradycja 

palenia zniczy. Zapalamy znicze Żołnierzom Wyklętym. 





III Świetlicowy Festiwal Pieśni Patriotycznej 





Robimy wydzierankę- Flagę Polski z okazji Święta 

Niepodległości



Ilustracje do wiersza o pajączku

Konstrukcje z klocków



Warsztaty teatralne



Festiwal Pieśni Patriotycznej



Słoneczko Życzliwości



Kultywowanie pamięci o żołnierzach 
wyklętych (2a i 3a)

Zabawy na placu zabaw



Gry planszowe (dyżur 

popołudniowy-klasy 3b,3d)



Warsztaty „Klikam z głową”





Poznajemy „Sto przełomowych wydarzeń w historii Polski”

Uczymy się o Bitwie warszawskiej 😊

Uczymy się o wojnie polsko-bolszewickiej 😊



Zajęcia plastyczne na temat

„Warszawa w latach 20”.



Poznajemy kierunki geograficzne 😊-

zabawa z mapą.



Uczymy się o wybitnych postaciach walczących o niepodległość-
praca w grupach 😊



Symbole narodowe-

przypomnienie 

symboliki i znaczenia 

polskich symboli 

narodowych.



Pogadanka na temat poszanowania miejsc 

pamięci. Tradycja palenia zniczy. Zapalamy 

znicze Żołnierzom Wyklętym. 





Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka-pogdanka,zajęcia z wykorzystaniem 

tablicy mutimedialnej.Uczymy się śpiewać piosenki „Mam prawo 

żyć…”.Bierzemy udział w akcji Samorządu Uczniowskiego 😉



Zabawy i gry integracyjne uczące 

wyrozumiałości i tolerancji 



Dzień życzliwości- zajęcia wychowawcze na temat okazywania 

innym i sobie życzliwości oraz szacunku .😊



Pomagamy 😊



Bierzemy udział w III Świetlicowym 

Festiwalu Pieśni Patriotycznej 😊



Świetlicowe zabawy 😊



Mini turniej w kręgle 😊



Warsztaty-Twórcza Świetlica 





Tworzymy plakat o tematyce 
niepodległościowej



Praca plastyczna – „Orzeł”



Zajęcia nt. tolerancji



Zajęcia o tematyce ekologicznej w ramach Tygodnia Edukacji 

Globalnej





Udział w 
świetlicowym 

Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej





Wzięliśmy udział w apelu podsumowującym Tydzień Edukacji 

Globalnej. Klasy 3c i 3e zaśpiewały piosenkę „Ziemia, wyspa 

zielona”



Udział w warsztatach „Klikam z głową”



Andrzejki w świetlicy











Dekoracja na 11 listopada:

Festiwal Sztuk Artystycznych w świetlicy.



Praca nad prezentacją dotyczącą wybitnych postaci walczących o 

niepodległość, w ramach projektu ”Sto razy dla niepodległej...”



Zabawa w szkołę

Warsztaty z psem





Warsztaty teatralne



Gry planszowe, zabawy konstrukcyjne.



Wymyślamy własne gry planszowe:



Powoli wkraczamy w klimat świąteczny:



Robimy lampiony na kiermasz świąteczny:



Warsztaty „Klikam z głową”






































