
LUTY  
W  

ŚWIETLICY 



1B i 1D 
 



„Zima, zima , zima, pada, pada śnieg … " 



Praca plastyczna –  
śnieżne baletnice. 



Mam przyjaciela  
i jestem przyjacielem.  

Zajęcia ruchowe przy 
muzyce dyskotekowej. 



Praca plastyczna - bałwanki. 



Praca plastyczna - zimowe pingwiny. 

Udział w akcji 
Marzycielska Poczta 



Udział w akcji 
Gorączka Złota. 



1 C i 1F 



Wróciliśmy po feriach pełni energii, 

gotowi do zabawy i pracy :-) 
 



Nawlekamy koraliki, robimy bransoletki Zabawa ruchowa Pająk i muchy 

Gramy w kręgle Poznajemy ciekawostki o kotach 



czytamy gazetki 

Zabawa 
integracyjna  

„Oczko” 



Zabawa ciastoliną 

Maski karnawałowe – 
praca plastyczna 



Maski karnawałowe 

olśniewały 

blaskiem brokatu 

i cekinów.  

Lila za swoją 

maskę zdobyła 

wyróżnienie.  

GRATULUJEMY!! 



Wizyta w bibliotece 

Plastelinowe bałwanki 

„Kolory” – zabawa 
integracyjna 



Jak jest ładna pogoda  
i nie ma smogu  

lubimy spędzać czas  
na świeżym powietrzu. 



MARZYCIELSKA POCZTA 

Z empatią podeszliśmy do działań 
Marzycielskiej Poczty  

wykonując wiele prac  dla Filipa 



Odwiedziły nas harcerki,  
które przeprowadziły 

 quiz  wiedzy o bajkach 

ROZMAWIAMY 
O BEZPIECZEŃSTWIE 

Cechy dobrego przyjaciela 



Kalambury:  
Jaka to emocja? 



JAK WYGLĄDA ZŁOŚĆ? 



2b 
 



Przygotowanie pracy przez jedną z uczennic  
do konkursu: ,, Maska karnawałowa ‘’ 

 





Plakat grupowy pt.:  
,, cechy dobrego przyjaciela ‘’ 



Chwila relaksu – dziewczynki 
kreatywnie-bransoletki 

Gry i zabawy na placu zabaw 



T: ,,Zimowe wieczory w baśniowym świecie ‘’ -  
dzieci przygotowały ilustrację do wybranej  

przez siebie baśni – ilustracja wykonana kredkami. 



W świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia – Przemocy i agresji 
mówimy STOP! W ramach zajęć razem z dziećmi wykonaliśmy plakat ze 
znakiem STOP i napisem nie bije się, nie jestem agresywny, ponieważ 
.Została również wykonana praca plastyczna pt.: ,, Złość ‘’. 



2c 
 



            W lutym rozmawialiśmy na temat przyjaźni  
    i przyjaciela. Uczniowie wspólnie stworzyli  

plakat pt. „ Cechy dobrego przyjaciela”  
oraz portrety swoich   przyjaciół. 



Praca plastyczna  
pt. „ Agresja, przemoc, złość 

Uczniowie uczestniczyli  
w zabawie  

pt. „ Kartka złości” 



Bal karnawałowy w kl. 2 c  
czas rozpocząć  



Aktywnie i na świeżym powietrzu 



Uczniowie kl. 2 C włączyli się do akcji „ Marzycielska Poczta” 
Wykonali prace dla Filipa, który lubi Pockemony. 



Praca plastyczna „ Moja ulubiona baśń” 

Bajki znamy, bajki czytamy 



Bierzemy udział w akcji „ Góra Grosza PCK” 



3C i 3E 



Cechy idealnego przyjaciela – wykonanie 

plakatu w grupach 



Zimowe spacery  



Kartki 
walentynkowe 



STOP agresji i przemocy - plakaty wykonane 

przez kl. 3c i 3e 





KLASY 4 



Kuba z klas 4 wykonał plakat w Paincie 
„Stop agresji” 



Kalambury: Jaka to emocja? 



Walentynkowe serca. 

Dekorowanie drzwi sali 
seruszkami. 



Karnawał w świetlicy: maski I balony. 



Ćwiczymy 
cierpliwość  

i skupienie uwagi 
podczas układania 

puzzli. 

A także 
współpracę  
i elementy 
pozytywnej 

rywalizacji na 
szkolnym boisku. 



Przebiśniegi - 
praca plastyczna. 

Twórcze rysunki 
na tablicy. 



Rysunki i listy dla Filipa w ramach akcji 
 Marzycielska Poczta. 



papierowa 
wiklina  







Emotikonki, dobre i złe emocje, plakat 



Dekorowanie kapeluszy 

kwiatami z bibuły 



maski z masy papierowej  





Prezenty - pudełeczka 



SMOK  
EDZIO 





W krainie baśni, czapka smoka 



prace konkursowe 



walentynkowe 
serduszka 

 



lepienie  

z ciastoliny 




