
KWIECIEŃ W ŚWIETLICY 



1A 



Przygotowania do Wielkanocy  - "Baranki" 



"Zajączki Wielkanocne"  



"Koszyczek  
na  

pisankę" 



 Dzień Ziemi – czyli, święto naszej planety. 



1B, 1C 



Przygotowując się do Wielkanocy 

wykonaliśmy świąteczne pocztówki. 

Zajączki ze spinaczy. 

Nasze kolorowe palemki wielkanocne. 

Baranki z popcornu i wełny. 

Pisklęta. 



Wielkanocne koszyczki zajączki oraz różnorodne pisanki... 



Nasze 

buszowanie   

w księgozbiorach 

bilioteki szkolnej. 

Zakładki do książek metodą origami. 

Dzień Ziemi - dowiedzieliśmy się 

jak ważne jest wykorzystywanie 

energii wiatru i słońca - oto nasza 

farma wiatrowa. 



Międzynarodoway Dzień Tańca - 

poznaliśmy najważniejsze polskie 

tańce narodowe. 

Co nieco o balecie.  



1D, 2C 



Wielkanocne pisanki z gipsu. Wielkanocne 

koszyczki. 

Przed świętami 

zasialiśmy owies. 



Pisanki malowane i nakrapiane. 

Pani wiosna naszymi oczami. 

Zające 

wykonane 

suchymi 

pastelami. 

Wielkanocne 

zające. 



Poczuliśmy wiosnę i dużo 

czasu spędzamy na boisku 

szkolnym, świetnie się tam 

bawiąc. 

Borsuki – praca plastyczno-techniczna. 

Praca 

plastyczna  wykonana pastelami 

olejnymi i akwarelami – tulipany. 

Wzięliśmy udział  

w Świetlicowym Festiwalu 

 Pieśni Patriotycznej.  





2A, 3C 



NASZE OSIĄGNIĘCIA 

Natalia - uczennica klasy 2A oraz uczniowie z klasy 3C otrzymali dyplomy i małe 

upominki za udział w Świetlicowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek. 



Wielkanocne prace plastyczne. 

Kartki świąteczne. 

Koszyczki wielkanocne. Pisanki - wyklejanki. 

 
Wielkanoc wiosną.  

Jajo wielkanocne- witraż. 

Wielkanocne wianki. 



Doskonalenie umiejętności mnożenia- 

karty pracy. 

Jazda wózkami w sali gimnastycznej. 

Tak spędzamy czas w świetlicy :) 

Zabawa przy Just Dance. 

Budowle z klocków. 

Gra w Twistera. 

Praca plastyczna 
- Układ Słoneczny. 

Realizacja projektu 

"Kubusiowi Przyjaciele 

Natury". 



2B, 3E 



Srebrne mikrofony dla Natalii, 

Marysi i Asi za zajęcie II miejsca  

w Dzielnicowym Konkursie Kolęd 

i Pastorałek dla Świetlic 

Szkolnych. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Dyplom oraz 

słodkości dla  Marysi , 

Karoliny i Marysi za udziai 

w Dzielnicowym Konkursie 

Kolęd i Pastorałek . 

Wykonaliśmy 

plakat z okazji 

Dnia Ziemi. 

Prace plastyczne z okazji Dnia Wody. 



Przedświąteczny czas w świetlicy upłynął nam pod znakiem przygotowań różnych ozdób 

wielkanocnych. Wykonaliśmy wiele ciekawych prac, które stały się ozdobą naszej sali. 

Kurczaki z krepiny 

Kurki wykonane metodą 
origami 

Gałązki forsycji Koszyczki wielkanocne 

Skaczące zajączki 

Ozdabianie pisanek 



Nasze dyplomy 

Medal Konstytucji 3 Maja 

Polskie godło wykonane 

metodą origami. 

Z okazji nadchodzących świąt 

majowych wykonaliśmy 

tematyczne prace plastyczne 

oraz wzięliśmy udziała  

w  Świetlicowym Festiwalu 

Pieśni Patriotycznych. 



Zabawa w przechodzenie  

pod liną. 

Zajączki wielkanocne z klocków 

Zabawy na huśtawce 

Układamy puzzle 



2D,3A 



Wielkanocne prace plastyczne 

,,Pisanki"  

wyklejane plasteliną. 

,,Zajączek" 

Sukces!  

Wyróżnienie w Warszawskim Konkursie  

Ekologiczno-Plastycznym ,,Wielkanocne eko-cudeńka" otrzymał 

Aleksy za pracę pt. ,,Wielkanocny baranek", wykonany z 

produktów recyklingowych.Gratulacje! 

,,Kurczaczek" z recyklingu. 

Praca konkursowa Laury. 

Styropianowe jajka oraz kurczaczki 

wykonane według pomysłów dzieci. 
,,Giga pisanki" 



Wielkanocne prace  plastyczne 

,,Kurczaczki"  

wykonane z papierowych talerzyków. 
,,Baranki" wykonane z folii bąbelkowej 

,,Koguty" ,,Wielkanocne wianki". 



Twórcza świetlica 
Warszawski konkurs plastyczny  

,,Warszawa moimi oczami"-projekt pocztówki. 

Prace konkursowe naszych Świetliczaków. 

,,Tęczowe chmurki". 

,,Układ Słoneczny"  

wykonany z użyciem  suchych pasteli. 

,,Wiosenne drzewo". 

,,Witrażowe motylki". 



W naszej świetlicy odbyły sie obchody Światowego 

Dnia Zdrowia. W 2022 roku hasło przewodnie brzmi 

,,Nasza planeta, nasze zdrowie".  Podczas zajęć 

świetlicowych uczniowie oglądali filmy edukacyjne, 

prezentacje multmedialne, a także rozwiązywali 

krzyżówki czy łamigłówki .Na zakończenie, 

Świetliczaki wykonały plakat  

pt.,,Nasza planeta, nasze zdrowie. Światowy Dzień 

Zdrowia". 

Plakat wykonany z okazji  

Światowego Dnia Ziemi. 

Giga gra ekologiczna. 



3B, 3D 



Przygotowujemy koszyczki wielkanocne  

w kształcie królika. Doskonalimy małą motorykę. 



Wianki wiosenno- 

wielkanocne :) 



 Malujemy, 

spełniamy się 

plastycznie -  

to lubimy 

najbardziej.  



KLASY 

STARSZE 



Uczennica z klasy 4e 
reprezentowała świetlicę klas 4-8 

w na Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej. 

Uczennica z klasy 4a 
reprezentowała naszą szkołę 

podczas Frankofonii- Festiwalu 
Muzyki Francuskiej. 



Uczniowie podczas zabaw 

ruchowych w Fikolandii. 

Zajączek wielkanocny –  

praca plastyczno –techniczna. 

Nasza radosna twórczość. 


