


W tym miesiącu obchodziliśmy w świetlicy różnego rodzaju

uroczystości i rozmawialiśmy na wiele interesujących tematów.

Początek października przywitał nas Światowym Dniem Zwierząt (5.10)

– mówiliśmy o tym, w jaki sposób dbać o zwierzęta i jakie cechy

powinien posiadać odpowiedzialny opiekun zwierząt.

Następnie świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto całej

naszej społeczności szkolnej.

Kolejny temat, który wspólnie omawialiśmy, to dary jesieni - czyli

skarby z sadów i ogrodów. Poznawaliśmy gatunki grzybów,

tworzyliśmy wiele ciekawych prac plastycznych.

Zastanawialiśmy się również nad najlepszymi sposobami na nudę

i nad tym, jak zapełnić wolny czas bez korzystania z urządzeń takich

jak tablet czy komputer. Przypominaliśmy sobie także, jak być

„bezpiecznym w sieci”.

W ostatnim tygodniu października wspominaliśmy naszych bliskich,

który już odeszli…

Miniony czas upłyną nam także pod znakiem konkursu „Dyniowe

cudeńka”, organizowanego przez nauczycielki świetlicy.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!





Dary jesieni



Jesienne liście - frotaż





Cechy idealnego nauczyciela



Dobrze się bawimy – tworzymy konstrukcje z klocków



Przygotowujemy się do 100 

rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości





Zabawy integracyjne –

Bazyliszek

Łapki



Rekin - tunel

Murarz



Piesek – origami płaskie z kół



Jesienne owoce



Wesołe duszki

Sowa biblioteczna – prace na konkurs



Balet klasyczny dla dzieci



Pokazowe zajęcia z tańca

Gorący woreczek



Wiewiórki do dziupli

Sadzenie 

ziemniaków-

wyścigi rzędów



Zabawy ze użyciem sprzętu do zabaw na świeżym powietrzu: 

skakanki, badminton i inne kręciołki na nogę oraz piłka



Chwila wytchnienia ze słuchaniem nagrań z książki 

„Uważność i spokój żabki” z wykorzystaniem techniki uważności 

Co to za hobby – kalambury



Sposób na nudę - instrument z kubeczka czyli zabawy umuzykalniające wg metody 

aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Zabawy umuzykalniające rozwijające 

aktywność ruchową wg metody Carla Orffa







Dary jesieni

Moje hobby



Zabawy chustą Klanzy



Przygotowania do Święta Niepodległości





Praca plastyczna „Moje zwierzątko/moje 

wymarzone zwierzątko”



Praca plastyczna „Moje hobby”





Praca plastyczna „Mój ulubiony/mój wymarzony 

nauczyciel”





Zabawy integracyjne 



Praca plastyczna „Owoce jesieni”





Prace plastyczne





Budujemy klockami



Gramy w karty





Bierzemy udział w akcji BOHATERON – tworzymy 

pocztówki dla powstańców





Nasze budowle z klocków



Zwierzaki - cudaki





Dary jesieni- wydzieranka



Nasza wychowawczyni- rysujemy portret

Pudełeczko na skarby



Malujemy znicze z okazji Dnia Zmarłych i Wszystkich Świętych







Zwierzęta -nasi bracia mniejsi. Zwierzaki-cudaki z kasztanów 

3 d i 3 b.



Piszemy kartki do Powstańców-udział w akcji Samorządu 

Uczniowskiego Bohateron



Poznajemy Powstańców-zajęcia z wykorzystaniem tablicy 

multimedialnej 



Poznajemy „Twórców Niepodległości”





Tworzymy zwierzaki-kasztaniaki



Prace plastyczne 

o tematyce 

jesiennej



Zajęcia czytelnicze



Zajęcia 

tematyczne –

dary jesieni



Cechy idealnego 

nauczyciela – praca 

w grupach



Laurki dla naszych Pań 



Bierzemy udział w akcji 

BOHATERON



Poznajemy wybitne 

postacie związane

z niepodległością 

Polski



Praca plastyczna - lampiony





Klasy czwarte z Sali 240 –

owocowe wycinanki



Halloween w sali 240





Zabawy w kącikach zainteresowań



Śpiewamy Pieśni Legionowe



Tworzymy plakat o wybitnych postaciach 

walczących o niepodległość Polski





Co to za hobby – kalambury 





Zabawy konstrukcyjne:



Odrabianie lekcji:



Zajęcia z bezpiecznego korzystania z Internetu:



Święto Zmarłych w różnych krajach:



Dynie z papieru:









Wręczenie nagród laureatom konkursu „Dyniowe cudeńka” 



Dziękujemy 

za obejrzenie 

fotorelacji!


