
GRUDZIEŃ W ŚWIETLICY



1A, 2A



"Do szopy, hej pasterze!" - Szopka Bożonarodzeniowa, praca grupowa



Święty Mikołaj i jego prezentoweskarpety z papieru

Aniołki- origami



Zajęcia profilaktyczne na 

temat udzielania 

pierwszej pomocy.

Zabawy na śniegu



1B, 1D



Ubieranie świetlicowej choinki

Konkurs 

na najdłuższy 

łańcuch choinkowy

Praca plastyczna- Mikołaje z papieru



Barbórka, praca plastyczna - górnicze czako

Świąteczne 

kodowanie 

(kolorowanka 

matematyczna)



Zabawy w kole

ze szkolnymi

Wolontariuszkami

Wizyta w szkolnej bibliotece



Przygotowywanie kartek 

świątecznych dla najbliższych

Praca plastyczna- choinka z papieru



1C



Zabawy z wolontariuszami

Wróżby andrzejkowe- "Buty ", " Serce".

Ludzik z klocków



Skarpety Mikołaja

Mikołaje- praca plastyczna

Mikołaje z rolki

Mikołaj z klocków



Mikołajkowe zabawy z wolontariuszami.

Świetnie bawimy się 

w wykonanych opaskach renifera.
Ozdabiamy lukrem 

świąteczne ciasteczka



Szopki bożonarodzeniowe

Girlanda z papierowych bombek

Choinki z papieru



2B, OP



Czekamy na Mikołaja



Piszemy listy 

do Świętego Mikołaja

Prezenty, 

o których marzymy.



Sanie Świętego Mikołaja

Zrobiliśmy piękne kartki świąteczne.



Robimy ozdoby choinkowe



Przyszła do nas zima

Lubimy zabawy na śniegu.

Lepimy bałwana.



Poznaliśmy legendę 

o Smoku Wawelskim.

A to nasze smoki.

Wznosimy konstrukcje 

z klocków i świetnie się 

bawimy.



2C, 3D



,,Choinki"-prace wykonane na kiermasz świąteczny.



Stroik świąteczny.
Bombki wykonane przez dzieci.

Figurki gipsowe ozdabiane przez dzieci. Kartki świąteczne.



,,Renifer"-prace plastyczne.

Zajęcia plastyczne.

,,Choinki".

,,Mikołaj".

Robot wykonany przez dzieci.



2D, 3C



Zabawy rozwijające wyobraźnię dziecięcą.



Krasnale z makramy. Świąteczny giga plakat.



Listy do świętego Mikołaja i świąteczne kolorowanki.



Zimowe i świąteczne dekoracje sali świetlicowej.



3A, 3B



Wykonaliśmy prace na konkurs "Anioł Bożonarodzeniowy"

Prezentów czar –

praca plastyczna



NASZA CHOINKA



Prace plastyczne

Kartka świąteczna

Wesoły Mikołaj

Kodowanie świąteczne

Choinka

Skarpety świąteczne

Mikołaj



Projekt " Świetliczaki na tropie … kolorów Świata"

Uczniowie zrealizowali kolejne zadanie z projektu. Tym razem poznali afrykańskie plemiona –

ciekawostki o stylu życia, wierzeniach i zwyczajach wybranych plemion afrykańskich. 

Wykonali masajską biżuterię.

Świetliczaki miały okazję poznać gatunki fauny i flory występujące tylko na Madagaskarze. 

Wspólnie stworzyły album obrazkowy z krótkimi opisami.



W świetlicy 

miło spędzamy czas 

na wspólnej zabawie.



KLASY 
STARSZE



Troszczymy się o ptaki zimą



Robimy świąteczne 

dekoracje- Mikołajki, 

ozdoby choinkowe, 

dekoracje pomieszczeń



• W swoich pracach 
wykorzystujemy różne 

techniki plastyczne



Wspólnie obchodzimy wigilię klas starszych


