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1A



Walentynkowy zwierzak

wykonanyz z serduszek to praca

plastyczna, którą wykonaliśmy

po powrocie z ferii zimowych.



Wykonaliśmy również prace konkursowe,

jako podsumownie projektu "Ekomisja", mającego na

celu zapoznanie dzieci ze sposobami oszczędzania

żywności.



Koniec miesiąca

był dla nas także

pożegnaniem karnawału -

zakończyliśmy go 

z impetem :)



1B, 1C



Karnawałowy zawrót głowy

Pokaz mody karnawałowej

Nasze maski karnawałowe

Zabawa taneczna w karnawałowych rytmach



Kocie i mysie maski

Dzień Kota – 17 luty

Poznaliśmy najważniejsze polskie przysłowia

Dzień Języka Ojczystego – 21 luty

Poznaliśmy zasady bezpieczeństwa w internecie

Dzień Bezpiecznego Internetu

Prace plastyczne na konkurs Ekomisja-

uczymy się jak nie marnować żywności



W krainie baśni...

Bawiliśmy się w baśniowe kalambury Tworzyliśmy bajkowe zamki

Aktywnie wykorzystujemy dobrą pogodęIle pamiętamy z poznanych baśni?- krzyżówki



1D, 2C



Konstrukcje z klocków i "jeżyków" 

rozwijające dziecięcą wyobraźnię.

Rozgrywki szachowe.

Zabawa w dom.
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Realizacja projektu

plastycznego - bałwanki

technika mieszaną, malowanie

kartonikiem i linijką.

Prace

konkursowe: 

ekologiczna gra

memory, 

Białowieski

Park Narodowy

Kreatywna, plastyczna

działalność dziecięca.



Taneczna zabawa pod 

koniec karnawału.



2A, 3C



PRACE PLASTYCZNE

Pogoda zmienną jest...

Moja walentynka.

Wspólne tworzenie plakatu: Zasady bezpieczeństwa

w Internecie.

Łowickie i kaszubskie wzory ludowe.



Gra w kamyczki.

Aktywność ruchowa na świeżym powietrzu

W piłkę gramy- piłkę uwielbiamy 😊

Aktywnie na placu zabaw.



BAL KARNAWAŁOWO- WALENTYNKOWY
Bal karnawałowo-walentynkowy!



2B, 3E



W lutym byliśmy bardzo zajęci. Obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych i Dzień

Bezpiecznego Internetu. Rozwiązywaliśmy różnorodne karty pracy z okazji Walentynek.

Wykonaliśmy prace plastyczne na konkurs w ramach projektu „Ekomisja w Podstawówkach”.

Plakat - Chroń swoje dane osobowe Walentynkowe karty pracy

"Jak mogę zmienić swoje nawyki, aby nie marnować żywności"



Wykonaliśmy maski 

karnawałowe.

… tańczyliśmy na balu karnawałowym...



Nie zabrakło nam też czasu na inne przyjemności....

układaliśmy domino, rozwijaliśmy swoje talenty plastyczno-techniczne,

graliśmy w "Zbijaka" i "Murarza".



Budowaliśmy z klocków przeróżne konstrukcje...

ćwiczyliśmy układy taneczne.

Było miło i zabawnie!



2D,3A



Karnawałowe szaleństwo.

Nasza fotobudka.

Samodzielnie zrobione gażdzety do zdjęć.

Moda karnawałowa.



Walentynki w świetlicy szkolnej.

Walentynka wykonana przez dzieci.

Malowanie farbami.



17 lutego obchodziliśmy w świetlicy szkolnej Światowy Dzień Kota. Czytaliśmy ciekawostki o kotach,

oglądaliśmy śmieszne filmy z kotami, obejrzeliśmy prezentację o różnych kocich rasach. Na zakończenie

wykonywaliśmy kreatywne prace plastyczne,z wykorzystaniem różnych technik.

Praca plastyczna ,,Kot" wykonana z użyciem suchych pasteli.

Kotki z talerzyków.



3B, 3D



Rozwiązujemy grę terenową typu Escape Room 

z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.



Mamy czas na naukę, odrabianie pracy

domowej, ale też świetną zabawę :)



Korzystamy z prawie

wiosennej pogody :)



KLASY 

STARSZE



Zarówno dzieci,

jak i nauczycielecieszą się

z powrotu do szkoły

po feriach, zwłaszcza że koniec

karnawału sprzyja hucznym

zabawom.



Uczniowie klasy 4a i 4e 

chętnie rozwiązują zagadki 

z Jasnej Strony Internetu.

Kreatywność uczniów nie zna 

granic. Na zdjęciu uczniowie klas 

czwartych układają tor Jenga.


