


1A 



Z okazji Święta Niepodległości wykonaliśmy kotyliony.



Zajmowaliśmy się także tworzeniem ozdób

na Szkolny Kiermasz Świąteczny.



A w czasie wolnym od zajęć, powstawały takie oto, 

piękne konstrukcje z klocków.



1B, 1C



Oto nasze kotyliony narodowe.

Święto Odzyskania Niepodległości

Łamigłówki - kodowanki.
Poznaliśmy legendarną historię godła Polski, 

wykonaliśmy orzełki i kokardy narodowe.



Tydzień świadomości dysleksji -

zabawy rozwijające koordynację

wzrokowo-słuchowo-ruchową.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka –

plakat grupowy.

Wizyta naszych misiów z okazji

Dnia Pluszowego Misia



Konstrukcje z klocków.

Zabawy na placu zabaw.

Smoki inspirowane 
Legendą o Smoku Wawelskim.



1D, 2C



Jesienne dynie – praca

plastyczna techniką

mieszaną.



Piękna nasza Polska cała! Poznajemy i dodajemy koloru polskim symbolom.



"Szkoła do hymnu".



2A, 3C



Czas spędzany w świetlicy

Zabawy sportowe w sali gimnastycznej.

Doskonalenie umiejętności mierzenia długości linijką-

rozwiązywanie zadań matematycznych.

Zabawy konstrukcyjne

przy użyciu klocków.



Puszcza Amazońska.

Zwierzęta Amazonki.

Prace plastyczno- techniczne

Tolerancja wśród nas. Świąteczne czapeczki- prace na Kiermasz Świąteczny.



Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

Udział w akcji "Szkoła do hymnu".

Co wiemy o Święcie Odzyskania Niepodległości?-

karty pracy, krzyżówki, kolorowanki. Praca plastyczno- techniczna: kotyliony.



2B, 3E



Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości rozmawialiśmy o symbolach narodowych. 

Wyjaśniliśmy pojęcia takie jak "patriotyzm", "niepodległość". Oglądaliśmy film animowany

o historii Polski. Wykonaliśmy kotyliony i flagę Polski. Śpiewaliśmy pieśni legionowe. 

Poznaliśmy historię naszego hymnu. Wzięliśmy również udział w akcji "Szkoła do Hymnu".

O godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego



Kotyliony i flagi Polski – prace plastyczne wykonane

z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Wykonaliśmy plakat promujący 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji.



Z okazji andrzejek poznaliśmy różne wróżby, np wróżenie z gwiazd, liczb i owoców. 

Przebijaliśmy papierowe serca z imionami, układaliśmy buty I graliśmy w ruletkę.

Gra w ruletkę: Co cię czeka w przyszłości? Czarownica – andrzejkowa 
dekoracja



2D,3A



Z okazji Światowego Dnia Życzliwości

i Pozdrowień wykonaliśmy plakat

z hasłami zachęcającymi

do okazywania wobec siebie

szacunku, serdeczności, uśmiechu, 

do mówienia miłych słów, niesienia

bezinteresownej pomocy innym

(nie tylko od święta)!



Gdy za oknem deszcz - tańczymy

do naszych ulubionych utworów.

Miło spędzamy czas

podczas wspólnych zabaw klockami.



Andrzejki w świetlicy szkolnej. Nasi uczniowie na początku zajęć zapoznali się z tradycjami andrzejkowymi. Następnie świetnie

się bawili podczas wróżb andrzejkowych oraz zabaw tanecznych, w rytm ulubionych piosenek. :)



3B, 3D



W tym miesiącu spełnialiśmy się artystycznie

przygotowując ozdoby

na Kiermasz Świąteczny w naszej szkole.



Były też wróżby andrzejkowe, 

giga kolorowanka oraz pałaszowanie pierników

zakupionych na kiermaszu. 

Bo wiemy, że pomaganie jest fajne!



KLASY 

STARSZE



Wzięliśmy udział w akcji
"Szkoła do hymnu".



Chętnie budujemy z klocków nietypowe budowle. 

Po lewej najwyższa wieża, a po środku mapa Europy.

Bardzo chętnie gramy w piłkarzyki.



Poznaliśmy tradycje i zabawy andrzejkowe.


