
WRZESIEŃ

W 

ŚWIETLICY



1A 



Wrzesień rozpoczeliśmy od rozmów na temat bezpieczeństwa, tego w szkole i poza nią.

Omówiliśmy zasady poruszania się po przejsciu dla pieszych, a także ścieżkach

rowerowych.

"Zasady ruchu drogowego - praca plastyczna".



"GołąbekPokoju" – praca plastyczna wykonana z okazji

MiędzynarodowegoDnia Pokoju.

Jesiennprzysmaki - śliwki - praca plastyczna



W świetlicy miło spędzamy czas.

Rozwijamy swoje zainteresowania.



1B, 1C



Poznajemy ABC bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Praca plastyczna "Nasze wakacyjne wspomnienia".

Odkrywamy swoje talenty
w ramach Dnia Kropki.

Gra "Koło fortuny"- utrwalamy zasady

bezpieczeństwa.



Nasze zapasy na zimę -

Stempelki z ziemiaka.

Praca plastyczna "Korale jarzębiny".

Praca plastyczna - "Kolorowe parasole".

Zabawy w kodowanie.



Nasze gołąbki z okazji Dnia Pokoju.

Dowiadujemy się dlaczego

zmieniają się pory roku.

Poznajemy swoje imiona poprzezzabawy z piłką.



Korzystamy z ładnej pogody - zdjęcia przedstawiają wspólne zabawy dzieci na boisku i placu zabaw.

Nasze pierwsze konstrukcje z klocków.



1D, 2C



Zabawy w świetlicy, 

warsztaty tańca nowoczesnego

i eksperymentów.



Obchodzimy MiędzynarodowyDzień Pokoju.



Efekty zajęć plastycznych, m.in. malowanie plamą, 

stemplowanie papierem, rysowanie kredkami, wycinanki.



2A, 3C



Podczas zajęć świetlicowych odbywają się lekcje przyrodnicze. Uczniowie zdobywają

wiedzę z zakresu wzrostu roślin pod czujnym okiem naszego szkolnego pana ogrodnika.

Wykopujemy cebulki lilii.
Poznajemy gatunki roślin rosnących

w szkolnym ogrodzie.



Swietlicowe obchody Światowego Dnia Pokoju.

Wieszamy gałązki pokoju.

Praca plastyczna- Gołąbek pokoju.

Wspólne zdjęcie na tle gołębia pokoju.



W świetlicy dzieci rozwijają swoje talenty plastyczne.

Jesienne abstrakcje - malowanie farbami do utworu

A.Vivaldiego "Cztery pory roku- Jesień".

Babie lato-

malowanie farbami.

Jesienne witraże - wyklejanie kolorową bibułą.

Znaki drogowe -

kolorowanki.



2B, 3E



W pierwszym tygodniu września, w klasie 2B i 3E odbyły się zajęcia wychowawcze na temat

bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy o bezpiecznym poruszaniu się na drodze oraz

o zasadach zachowania się w świetlicy szkolnej podczas trwania pandemii COVID-19. Wykonaliśmy

wiele prac plastycznych i kart pracy, dzięki którym zapamiętamy zasady zachowania obowiązujące na

terenia szkoły.

Krzyżówka z hasłem "Znaki drogowe".

Projekt odblasku – praca plastyczna



Zdjęcie przedstawia dzieci podczas

zabawy klockami.

Na zdjęciach znajdują się dzieci bawiące się na placu zabaw.

Lubimy spędzać czas w świetlicy szkolnej. Chętnie bawimy się klockami, rysujemy,

układamy puzzle. Gdy jest piękna pogoda, z przyjemnością bawimy się na placu zabwa

lub gramy w piłkę na boisku szkolnym.

Na zdjęciu znajdują się dzieciukładające

puzzle.



Gołąbek pokoju – praca plastyczna wykonana

techniką origami.

Wrzesień obfitował w wiele ciekawach świąt i akcji szkolnych. W świetlicy obchodziliśmy: Międzynarodowy

Dzięń Kropki, Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk, Międzynarodowy

Dzień Pokoju, Dzień Grzyba oraz Dzień Chłopaka. Rozmawialiśmy róniaż o emocjach. Dowiedzieliśmy się,

że złość jest jak ogień - niepodsycany - gaśnie.

Wykonaliśmy plakat "Przemocy mówimy STOP!"

Przykładowe prace wykonane z okazji

MiędzynarodowegoDnia Kropki.



2D,3A



W świetlicy 2D i 3A odbyły się zajęcia przyrodnicze,dotyczącecykliczności

pór roku oraz charakterystycznych cech jesieni.
NaszeŚwietliczakiwykonały twórcze prace plastyczne.

Praca plastyczna- ,,Jesienne drzewo" .
,,Jesienne liście" wykonane z plasteliny.

Praca plastyczna ,,Jesień", wykonana suchymi pastelami.



Rozwiązują matematyczne łamigłówki-
,,Sudoku".Naszi Uczniowie utrwalają poznane części

mowy, wykonując lapbooki.

Doskonalą umiejetnościw zakresie obliczeń

zegarowych.



Podczas zajęć wychowaczych uczniowie doskonalili umiejetności radzenia sobie z własną

złością i agresją. Swój sprzeciw przeciwko przemocy, wyrazili tworząc okolicznościowyplakat.



W poszukiwaniu czterolistnych koniczynek. :) Kreatywne zabawy na świeżym powietrzu.



3B, 3D



Przez cały wrzesień

uczyliśmy sie na nowo

współpracy w grupie, 

napisaliśmy regulamin, 

a kiedy tylko była pogoda

wychodziliśmy na dwór. 

Rozmawialiśmy o pokoju

na świecie, wykonaliśmy

białe gołębie będące jego

symbolem.



Odbywały się również pokazowe warsztaty taneczne, gliniarskie, robotyka i eksperymenty.



Z kasztanów

wykonywaliśmy ludziki, 

świętowaliśmy

Dzień Chłopaka, 

graliśmy w wisielca

ćwicząc zdolności

matematyczne i ortografię.



KLASY 

STARSZE



Poznajemy mechanizm działania piłkarzyków i rozgrywamy mecze, 

ucząc sie przy tym pozytywnej rywalizacji.



Rozwijamy wyobraźnię podczas zabaw konstrukcyjnych.


