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Praca plastyczno-techniczna
"Grzyby jadalne i niejadalne".



Zabawy na świeżym powietrzu 



W świetlicy dobrze się bawimy 

Zabawa pufkami, gra w piłkarzyki 



Zabawy taneczne – „Macarena” 



Zajęcia komputerowe e-paint-innowacja pedagogiczna 





Uczestniczyliśmy w akcji szkolnej z okazji 

Międzynarodowego Dnia Kropki.



Jesienne drzewo malowane palcami 



Twórcze zabawy plastyczne 
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NASZE JESIENNE LISTKI WYLEPIANE PLASTELINĄ



Prace plastyczne „Parasolki”



W ramach obchodów Dnia Łosia dowiedzieliśmy się dużo na temat życia tych 

zwierząt i wykonywaliśmy prace plastyczne za pomocą farb i kredek



Znamy swoje zasady obowiązujące w świetlicy 

i wiemy jak bezpiecznie poruszać się po drodze.

Raz

w tygodniu

dokonujemy 

samooceny 

z zachowania.



Poznaliśmy podstawowe znaki drogowe.



Po obiedzie lubimy

słuchać wybranej

książki.



Braliśmy udział

w zajęciach

pokazowych z dramy.



A w wolnym czasie chętnie

bawimy się klockami,

rysujemy i wychodzimy

na plac zabaw.



LUBIMY 
TEŻ 
TAŃCZYĆ
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Największym powodzeniem w naszej świetlicy

cieszą się klocki. W czasie wolnym dzieci

zamieniają się w prawdziwych architektów

i budowniczych.







Znamy już zasady ruchu drogowego. 

Na drodze czujemy się bezpiecznie.

Znaki drogowe- prace plastyczno-techniczne.



Jesień tuż, tuż... Prace plastyczne: "Grzybobranie".



Jesienne bukiety wylepiane plasteliną.



Świetlicowe obchody Dnia Łosia



Pory roku. 

Prace plastyczne wykonywane w grupach.



Pory roku. Efekty wspólnej pracy.
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JESIENNE 

INSPIRACJE





CZAS ZABAWY, 

CZAS RELAKSU
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Witamy szkołę, 

żegnamy wakacje...



Bezpieczni na drodze







W JESIENNYM KLIMACIE-

DRZEWA Z PUZZLI







Praca plastyczna

z okazji Dnia Łosia



ZABAWY SPORTOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU







BUDOWANIE KONSTRUKCJI Z KLOCKÓW
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W ŚWIETLICY…

bawimy się w sali 
oraz na świeżym 
powietrzu,  









odrabiamy pracę domową 

i bierzemy udział w różnych zajęciach,





Wykonujemy prace plastyczne,





Tańczymy, 

odpoczywamy, 

relaksujemy się.
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Pocztówka z wakacji



Świętowanie

Dnia Łosia



Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju w naszej szkole.



Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

w ramach prowadzenia innowacji „Słowo i plastyka”. 



Zabawy konstrukcyjne z klocków



Nauka piosenek o jesieni

Poznajemy znaki drogowe
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We wrześniu - wykonywaliśmy prace plastyczne...



Bawiliśmy się...



I odrabialiśmy lekcje...



A nasze dziewczęta korzystając z faktu, 

że sąsiadujemy z zerówką, 

zaangażowały całą grupę do wykonania 

koron z papieru dla zerówkowiczów.





Kodeks klasy III B

Praca plastyczna - ,,Wakacyjne wspomnienia".



Dzieci czynnie brały udział
w przygotowaniach

kącika przyrodniczego

Lekcja

o bezpieczeństwie

w drodze do domu

i do szkoły. 

Dzieci wykonały

pracę plastyczną: 

„Znaki drogowe”.

Dzieci z pomocą

pani wykonały

pracę przestrzenną

pt: „Las sosnowy”.



16 września obchodziliśmy

w świetlicy szkolnej ,,Dzień Łosia", 

czego efektem są powyższe prace

pt: ,,Środowisko życia łosi"

Podczas zajęć innowacyjnych

z ekologii dzieci wykonały pracę

plastyczną pt: ,,Jestem ekologiem".



Jesienne drzewa

Praca plastyczna pt: ,,Pory roku " - wydzieranka.



Piłkarzyki

Zabawy konstrukcyjne klockami.



Gry i zabawy na placu zabaw.



Zajęcia innowacyjne:

,,Ważne dni dla mnie, ważne dla przyrody". 

Dzień rzek - praca grupowa



Wrzesień w klasie 3c



PRACE PLASTYCZNE

Wspomnienia z wakacji Las jesienią



W ramach zajęć

pt. „Pory roku” uczniowie

utrwalili cechy

charakterystyczne

poszczególnych pór roku oraz

wykonali pracę plastyczną.

Tęczowe parasole



Uczniowie kl. 3 c rozpoczęli swoją

przygodę z innowacją pedagogiczną

pt. „Z ekologią na ty”. Na zajęciach

dowiedzieli się kim jest ekolog, czym

zajmuje się ekologia oraz w jaki sposób

mogą chronić środowisko . Słuchając

piosenki pt. "Ziemia wyspa zielona" 

stworzyli pięknego EKO-bohatera.

Innowacja pedagogiczna „ Z ekologią na ty”

Eko-bohater



W wolnej chwili…

gramy w piłkarzyki, 

gramy w szachy,

projektujemy stroje.



Las w naszym wykonaniu.

Zgaduj zgadula- zagadki o jesieni.


