
Grudzień w 

Świetlicy 

SP 357



Grudzień w świetlicy to czas 

przygotowań do świąt Bożego 

Narodzenia. Jak co roku 

przygotowaliśmy ozdoby choinkowe 

na kiermasz świąteczny. 

Dekorowaliśmy sale świetlicowe 

samodzielnie wykonanymi ozdobami, 

ubieraliśmy choinki… Śpiewaliśmy 

również kolędy i pastorałki, 

uczyliśmy się wierszyków i piosenek 

o tematyce świątecznej. Pisaliśmy też 

listy do św. Mikołaja, z nadzieją, że 

spełni on wszystkie nasze świąteczne 

marzenia

Zapraszamy do obejrzenia 

fotorelacji!



Klasa 1a



Zabawy wg zainteresowań dzieci



Konstrukcje z klocków



Rysujemy



Nasze prace



Zabawy na 

dywanie



Klasy 1b i 1e



Przygotowania  do kiermaszu bożonarodzeniowego – wykonanie 

ozdób świątecznych.



Uczniowie klasy 1b oraz 1e wzięli udział w konkursie 

na najpiękniejszą świąteczną choinkę przestrzenną. 

Praca została wyróżniona 1 miejscem, a następnie 

przekazana na kiermasz bożonarodzeniowy.



Praca plastyczna – Święty Mikołaj



Świąteczne dekoracje 

sali świetlicowej nr 57.



Wykonywanie ozdób choinkowych







Praca plastyczna – iskrząca choinka



Konstrukcja choinek z klocków różnego typu –

konkurs grupowy.

Inwencja twórcza młodych 

konstruktorów.



Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.



Spotkanie wigilijne klasy 1 e.



Świetlicowy konkurs kolęd i pastorałek.



Klasy 1c i 1f



Świetlicowy Festiwal Sztuk 

Artystycznych zakończony trwał 

od 13 do 16 listopada. Wytwory 

prac dzieci były zaprezentowane 

podczas Świetlicowego Festiwalu 

Pieśni Partiotycznych

Oto wyróżnione prace, nagrodzone 

pamiątkowymi dyplomami:

w kategorii poezja dziecięca: 

wiersz wspólny Anna Jezierska, 

Kalina Stupiechowska kl. 4d,

Klaudia Puchalska kl.2c

w kategorii praca plastyczna       

kl I - Alicja Gwiaździńska 1c, 

Katarzyna Drozd 1e , Zuzanna 

Kiełbasa  kl. I e 

Oliwia Świderska kl. 1f, Kl II 

Bartek Filipek kl. 2c

praca zbiorowa Barbara Skrzat 

kl.2e, Bartosz Jagnieża 2e, Kl. III 

Bartek Teleucki 3 c



Festiwal spotkał się z ogromnym zainteresowaniem 

uczniów, dlatego oprócz prac wyróżnionych na 

wystawie obejrzeć można było najciekawsze prace 

wykonane przez nasze świetliczaki. 



Zajęcia czytelnicze w klasie 1 f i 1c



Klikam z głową- czyli o 

bezpieczeństwie w Internecie



Zabawy ruchowe wg. metody ruchu rozwijającego-

świetna zabawa i nauka koleżeństwa.



Aniołek na choinkę

Szykujemy ozdoby na naszą 

świetlicową choinkę.





Karteczki Ali z klasy 1c  i Natalki 

z 1f na konkurs organizowany 

przez Filharmonię Narodową 

„Świąteczna kartka”



Pierwszaki angażują się w akcję ”Pełna 

miska dla schroniska”. Pomogły ozdobić 

plakat i pudła na karmę i niezbędne rzeczy 

żeby zwierzątka mogły przetrwać zimę



Pokaz zręcznościowy 

minideskorolką kolegi z klasy piątej 



Wizyta w czytelni chwila 

zastanowienia przed wyborem 

lektury



Natalka wykonała pająka 

bożonarodzeniowego



Gwiazdy na szkolny kiermasz 

bożonarodzeniowy



Choinka na 

szkolny 

konkurs



Świąteczne śpiewanie



Wykonaliśmy plakat do akacji 

„Pełna miska dla schroniska”

Prace na Dzielnicowy konkurs na 

ozdobę bożonarodzeniową



Układ ruchowy do francuskiej kolędy



Zabawy integracyjne



Klasa 2a



Na przełomie listopada i grudnia przy okazji wspólnego 

słuchania książki Cezarego Harasimowicza – „Mirabelka” 

rozmawialiśmy jak wyglądała kiedyś Warszawa i malowaliśmy 

domki z papieru, które ozdobiły naszą salę.



W grudniu wykonywaliśmy również 

wspólnie z klasą 3A ozdoby na 

szkolny kiermasz świąteczny.





Z okazji „Barbórki” poznawaliśmy charakterystykę pracy 

górników i rysowaliśmy górnika w stroju galowym. 



Grudzień to też czas wielu wspólnych zabaw





Wzięliśmy również udział w 

eliminacjach do szkolnego Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek.

A tuż przed świętami wykonywaliśmy też w 

różnych technikach prace plastyczne obrazujące 

świąteczną choinkę.





Udało nam się też skorzystać ze śniegu i zrobić 

zawody w lepieniu bałwana, których efekty były 

imponujące.



Klasy 2e i 1d



Mikołaje

Tworzenie ozdób 

bożonarodzeniowych



Ozdoby na 

Kiermasz Świąteczny





Przygotowania do przeglądu 

kolęd i pastorałek



Choinki



Klasa 2b



Choinka z kółek



Dziadek Mróz

Konkurs choinka bożonarodzeniowa



Portret Świętego Mikołaja

Mikołaje



Konkurs

kolęd i pastorałek



Gry 

planszowe



Klasa 2c



Tak jak wszystkie dzieci wierzymy w 

Mikołaja i z niecierpliwością czekamy na 

Niego



Mikołaj



Dziadek mróz



Kartka świąteczna



Elegancki renifer



Braliśmy udział w kiermaszu świątecznym

Stworzyliśmy wyjątkowe arcydzieła, 

które mogliśmy wystawić na 

sprzedaż



Klocki, gry planszowe, puzzle… 

bez tego w świetlicy byłoby 

nudno 



Klasa 2d



Andrzejkowe 

wspomnienia…





Udział w 

projekcie 

„Klikam z 

głową”



Klasa 3a



Warsztaty teatralne



Prace na kiermasz świąteczny





Zimowe prace plastyczne- mikołaje i renifery



Choinki- origami płaskie



Bałwanki i pingwiny 

z plasteliny



Choinki malowane palcami



Zabawy z 

chustą Klanza (3a i 2a)

Odrabiamy prace domową



Odpoczynek 

na placu zabaw 



Wspólne tańce 

Kolędowanie



Klasy 3b i 3d



Tworzymy miasteczko 

Św.Mikołaja-praca 

plastyczno-techniczna 



Poznajemy legendę 

o pochodzeniu choinki.

Wykonujemy choinki-praca 

plastyczno-techniczna.





Zabawy konstrukcyjne 

klockami



„Anielskie dekoracje”-wykonujemy 

ozdoby choinkowe i dekoracje 

świąteczne 







Świąteczne skrzaty 

wykonane z ryżu,

skarpetek,wełny 



Zabawy integracyjne –gra 

planszowa na dywanie



Utrwalamy wiedzę na temat tradycji 

i zwyczajów bożenarodzeniowych-

zajęcia z wykorzystaniem tablicy 

multimedialnej. 





Klasy 3c i 3e



Dzień Tolerancji w Świetlicy



Tworzymy ozdoby 

na kiermasz 

świateczny



Choinka 

stworzona przez 

kl. 3e i 3c na 

kiermasz



Piszemy list do św. 

Mikołaja



Tworzymy choinki z papieru





Praca plastyczna – zimowe 

drzewa



Tworzymy ozdoby 

choinkowe z papieru



Klasy 4,5 i 6



Zabawy integracyjne



Przygotowania do szkolnego 

kiermaszu bożnoradzeniowego

i Świąt





Poznajemy świąteczne tradycje w Polsce i w innych krajach 

europejskich



Dziewczyny z 4h zrobiły plakat  -dzielnie kibicują 

rozgrywającym piłki ręcznej



Wróżby andrzejkowe w świetlicy:



Lampiony na kiermasz świąteczny:



Kartki świąteczne, bombki, choinki, renifery:







Gwiazdy i choinki z szyszek:







Świąteczne figurki z gipsu:



Zdobienie świec:



Odrabianki:



Gry planszowe, 

konstrukcje z klocków:





Tworzymy ozdoby 

na kiermasz 

świateczny





Prace plastyczne







Dziękujemy 

za uwagę!


