
MARZEC  
W 

ŚWIETLICY 



1B i 1E 



Zabawy ruchowe przy muzyce ,,Bociany i Żaby,, 



Zabawy dowolne według 

pomysłów dzieci 





Zajęcia ruchowe- 

,,tańce hulańce” 



Wspólne przygotowanie zdrowego "śniadanka" 





Praca plastyczna- "bociany" 



W klasach 

pierwszych bociany 

już czekają na Wiosnę 



Praca plastyczna "przebiśniegi" 



Konkurs klasowy - "kolorowanki mozaikowe" 



1C i 1F 
 



Przyszła do nas Wiosna 



Praca plastyczna - przebiśniegi 



PRZEBIŚNIEGI 



Wiosenne porządki 

ZABAWY  PRZY STOLIKU 



KONSTRUKCJE Z KLOCKÓW 



ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ 





ZABAWA W TEATR – 
ROBIMY PACYNKI 



1D i 2E 



Zajęcia przy stolikach 



Praca plastyczna wykonana techniką kolażu – 
Talerz pełen zdrowia 



Zabawy integrujące – Łapki 

Rysujemy panią Wiosnę  



Zabawa w teatr kukiełkowy 





2A i 3A 



Marzec był dla nas czasem wielu 
prac plastycznych inspirowanych 

między innymi tematyką początków 
wiosny oraz budzącej się do życia 
po okresie zimowym – przyrody.   







I mimo, iż wiosna 
zdominowała tematykę 

naszych prac to 
podejmowaliśmy także 

inne tematy: 



Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości w tym roku, w ramach 
promocji czytelnictwa oraz rozwijania 
zdolności słuchania ze zrozumieniem, 

klasy 2A i 3A poznają książkę pana 
Cezarego Harasimowicza pt. "Mirabelka". 

Dowiadują się, jak "kiełkuje polska 
historia oraz jak rodziła się 

niepodległość.  
 

Historia Polski i Warszawy opowiedziana 
została z perspektywy tytułowej 

mirabelki - świadka wielu przełomowych 
wydarzeń, zaś samo drzewko stanowi dla 

nas pretekst do rozmów o ekologii, 
tolerancji oraz zmianach zachodzących w 

przyrodzie w tym, także wiosną.  



Książka przeznaczona jest dla 
dzieci od 7 roku życia i 

wyróżniona została między 
innymi tytułem Wydarzenie 

Roku 2018 Magazynu 
Literackiego "Książki oraz 

Książka Roku 2018 Polskiej 
Sekcji IBBY. 



Okazją do poznania książki stał 
się dla nas fakt przystąpienia 

naszej szkoły  w roku szkolnym 
2018/2019 do ogólnopolskiej 
akcji "Mirabelka - kiełkująca 

historia w 100-licy" w ramach 
oficjalnych obchodów 100-lecia 

Niepodległości. 



Przy tej okazji wykonaliśmy, także w różnych 
technikach szereg prac inspirowanych samą 

mirabelką! 









Wśród tematów naszych prac pojawiły się 
także żonkile, jedne z pierwszych kwiatów 
tej wiosny, a w warszawie kwiaty, które  w 

szczególny sposób symbolizują 
również pamięć i nadzieje.  



Niektóre z 
naszych prac 

wzięły też udział 
w konkursie 
plastycznym 

"Żonkile 
pamięci".  



Marzec to 
oczywiście również 

czas zabaw na 
świeżym powietrzu 

i wspólnego 
odrabiania lekcji. 



A także rozmaitych zabaw w naszej sali! 





2B 



Akrobatki 

Ulubiona gra chłopców na 
boisku szkolnym – piłka 
nożna 



Chińczyk – ulubiona gra 
planszowa większości dzieci 
przebywających w świetlicy 

Dzieci biorą czynny udział w akcji  
„ Góra złota ‘’ – wolontariat 



,, Piramida żywienia ‘’ 

,, Moje ulubione owoce 
 i warzywa ‘’ – praca plastyczna 



Zajęcia z panią pielęgniarką na temat zdrowego odżywiania 
i higieny osobistej 



Tulipany 

Kwiaty na 
Dzień Kobiet 



Praca plastyczna wykonana na Ogólnopolski konkurs 
plastyczny ,, Nadmorski krajobraz ‘’.  



Wiosenne krokusy i motyle 

  
,,w marcu jak w garncu‘’ 

Parasolki 



Teatrzyk kukiełkowy w świetlicy 



2C 



Uczniowie narysowali w jaki 
sposób mogą przyczynić się 

do zmniejszenia ilości smogu 

Zajęcia tematyczne pt. „ Bądź świadomy- walcz ze smogiem” 



Razem się bawimy 



Nadal wspieramy akcję „ Góra Grosza PCK” 



Praca plastyczna pt. „ Kolorowe witaminki ” 



Muszkieterowie z kl. 2 C wykonali 
dla swoich Dam przepiękne kwiaty 

Wręczyli je swoim Damom- 
składając życzenia 

DZIEŃ KOBIET W KL. 2 C 



Po zakończonych zajęciach na temat Teatru,  
wykonaliśmy „kukiełki”… 

„ Kukiełki” wykorzystaliśmy 
bawiąc się w teatr.  

To dopiero była frajda  



2D 



Zabawa w teatr 



Zajęcia plastyczne  



Zajęcia z pierwszej pomocy  
z pielęgniarką szkolną 



               Jem zdrowo, żyję zdrowo - zdrowe śniadanie w 2D  





3B i 3D 



T. Rozmawiamy na temat zdrowego odżywiania.  
Tworzymy piramidę żywieniową  -praca w grupach.  





T. Zdrowa żywność -zdrowe ciało-zajęcia z wykorzystaniem tablicy 
multimedialnej   





T. Bierzemy udział w projekcie świetlicowym „Zdrowo i aktywnie w świetlicy”. 
Wspólne zdrowe śniadanie  Rozwiązujemy zagadki na temat witamin zawartych 
w warzywach i owocach   







T. Zajęcia z Panią Pielęgniarką, udzielanie pierwszej pomocy, 
przypominamy numery alarmowe . 



T. „Bądź świadomy-walcz ze smogiem ‘’ 



T. Sposoby porozumiewania się dawniej i dziś- zajęcia tematyczne,  
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej   



T. Wiosna, ach to ty! Samodzielnie tworzymy krzyżówki wiosenne- praca w grupach   



T. Bierzemy udział w akcji Samorządu Uczniowskiego  
„ZIELONY Pierwszy Dzień Wiosny i NIEBIESKI Dzień Wody” 



T. Malujemy palcami wiosenne kwiaty  

T. ,, Ostatki” – tworzymy maski karnawałowe. 



T. Zabawy w świetlicy-chusta Klanza  



T. Zabawy na świeżym powietrzu  Gramy w „gumę”  





T. Magia teatru – zabawa w Teatr  





3C i 3E 



Praca plastyczna przebiśniegi  



Praca plastyczna – „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” 





Tworzymy piramidę żywienia 



Kl 3c i 3e wykonała prezenty oraz laurki na Dzień Kobiet  





Od ziarenka do rośliny – sadzimy   



Tworzymy kodeks zachowania w teatrze  



Plakat – WITAJ WIOSNO  



Klasy 4 






















