
MARZEC
W 

ŚWIETLICY



1A 



• Praca plastyczna - Wiosenne motyle



"Jedna jaskółka wiosny nie czyni"

- praca plastyczna



• Wiosenny obrazek – praca

plastyczna według własnego

pomysłu.



Nasze futrzaki –

uczymy się, jak dbać o zwierzęta, 

aby były szczęśliwe.



1B, 1C



Z okazji Dnia Kobiet wykonaliśmy

tulipanowe laurki

Portrety Pani Wiosny

Czarujemy przyjście wiosny -oto nasza MarzannaPrzyfrunęły do nas bociany

Witamy wiosnę...



Zapraszamy do naszego teatru – teatrzyki z pudełek

Emocje w kolorach -

zajęcia w ramach

innowacji Bezpieczni

w grupie.



Zabawy na boisku -

tym razem "Murarz"

22 marca - Dzień Wody

Konie na pastwisku

Sportowe zajęcia

z projektu "Kubusiowi

Przyjaciele Natury"



1D, 2C



Zajęcia plastyczne – malowaniekartonikiem.

Zajęcia plastyczne – malowanie linijką.

Praca

plastyczna

– kwiaty

z koronki.

Praca

plastyczna

wiosenne

kwiaty

z bibuły.

Witraż wiosenny

– malowanie

na folii.



W świetlicy mamy czas na rozwijanie pasji

czytelniczej.
Zabawa w dom.

Korzystamy z pięknej pogody na boisku

szkolnym.

Z okazji Dnia Kobiet dziewczynki otrzymały

od chłopców dyplomy i drobne upominki. Podczas zabaw dzieci integrują się i razem

rozwiązują łamigłówki.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

zostaliśmy zaproszenina zajęcia do 

biblioteki.



Dziecięca twórczość podczas
pobytu w świetlicy.



2A, 3C



TAK ŚWIĘTOWALIŚMY DZIEŃ KOBIET !

Przypinki zrobione przez chłopców dla wyjątkowych koleżanek☺



PANI WIOSNA

SEGREGACJA ŚMIECI CECHY DOBREGO PRZYJACIELA

REALIZACJA PROJEKTU 

„KUBUSIOWI PRZYJACIELE 

NATURY”

PRACE PLASTYCZNE

WIOSENNE DRZEWKO



OBLICZANIE RÓŻNICY TEMPERATUR- ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

W MARCU NIE NUDZILIŚMY SIĘ

ZABAWA W POGODYNKĘ

BUDOWANIE 

KONSTRUKCJI Z KLOCKÓW

ZABAWY TANECZNE "JUST DANCE"

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU



2B, 3E



Symbol Żołnierzy Wyklętych -

wilk w wykonaniu Piotra

z klasy 2b

Praca plastyczna z okazji DNIA KOBIET

Marzec obfitował w różnorodne święta, tj.: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień

Kobiet oraz Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.

Oglądaliśmy wystawę poświęconą

Żołnierzom Wyklętym.

Oglądamy wystawę pt. "Dzień Kolorowej Skarpetki".



"PANI WIOSNA" w barwach polskich i ukraińskich.

bociany

Zwiastuny wiosny

jaskółki

przebiśniegi

Wspólne tworzenie sukni pani Wiosny



Zabawa w "głuchy telefon"Piknik

Konstrukcje z klocków Zabawy na huśtawce

Dywanik z klocków

Gra w "Piotrusia"



W marcu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji poznaliśmy słownictwo związane z teatrem,

rozmawialiśmy o tym, jak zachować się w teatrze, oglądaliśmy przedsatwienie teatralne pt.: "Nie ma tego złego"

w wykonaniu Teatru Nauczycieli SP 357. Na podsumowanie tygodnia teatralnego, wcieliliśmy się w rolę aktorów

wystawiając teatrzyk kukiełkowy pt.: "Czerwony Kapturek".

Scenki tatralne z użyciem pacynek.

Praca plastyczna - "Ja, jako aktor w teatrze"; 

praca Mai z kl.2b

Przedstawienie kukiełkowe pt.: "Czerwony Kapturek".

Teatr- wykreślanka (gra online)



2D,3A



,, Jesteśmyz Wami" plakat wykonany

przez naszychuczniów.

,,Solidarni z Ukrainą"- gazetkaszkolna.

Plakat ,,Bezpieczny Internet".

Sławne kobiety-Maria Skłodowska-Curie-praca plastyczna.



,,Przebiśniegi"

na papierowych talerzykach. ,,Bukiety kwiatowe"

wykonane z pasteli olejnych.

,,Żabki"- origami płaskie.

,,Wiosennewitraże".

Kreatywne prace plastyczne

Prezentacja kwiatów wykonanych przez dzieci.



Zabawa w ,,Wygibasy". Cymbergaj z klocków. Zabawy ruchowe na boisku.

Gra w ,,Murarza".

NaszeŚwietliczakipodczas

malowaniadrewnianych

kukiełekoraz sceny.

Prezentacja przezdzieci,

pomalowanychdrewnianych

kukiełek,któreposłużą

do kreatywnej zabawyw teatr.

Zabawy taneczne ,,Just Dance".



,,Pani Wiosna".



3B, 3D



Bierzemy udział w akcjach samorządu uczniowskiego.



Uwielbiamy zabawy

konstrukcyjne

i dramowe.



Uwielbiamy zabawy na świeżym powietrzu, aktywności plastyczne i gimnastykę.



KLASY 

STARSZE



Międzynarodowy Dzień Teatru zakończony spontanicznym

przedstawieniem. Uśmiech I radość dzieci- bezcenne.
Świetlica jest miejscem nie tylko na relaks, ale i zabawy czy wspólne gry.

Przepisem na wygraną w warcaby jest przemyślana strategia. Uczniowie podczas zajęć pt. "Na deskach teatru".



Ogromne budowle z dużych klocków.

Zabawa na świeżym

powietrzu, łapiemy

pierwsze wiosenne

promienie słońca.

Oznaki wiosny. 

Zgaduj zgadula, czyli jaki to kwiat.

Siódma klasa chetnie
gra z młodszymi
kolegami.



Dla każdego coś malowanego, spełniamy się

artstycznie, na zdjęciach kolejno od góry: górskie

pejzaże, plakat na powitanie dzieci z Ukrainy oraz na

samym dole uczniowie 4e podczas wykonywania

witraży.


