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Rozpoczynamy nasz przegląd działań świetlicowych od 
II kiermaszu ozdób Bożonarodzeniowych, który odbył się 18 grudnia, 
przy kościele pw. NP NMP  w Gowidlinie. Tak jak za pierwszym razem

 wszystkie 58 choinki zostały zakupione przez tutejszych parafian. 





Pamiętacie jesienne witraże?
Czas wykorzystać już zdobyte umiejętności

 i zainspirować się świątecznymi szablonami. 



Świąteczne witraże



  

Niebanalna konstrukcja klocka, niezbadane możliwości 
konstrukcyjne. Przedstawiamy kościół oraz zoo :)



Uczniowie bardzo chętnie kolorowali i ozdabiali 
bombki na gazetkę ścienną.



Uczniowie bardzo chętnie kolorowali 
i ozdabiali bombki na gazetkę ścienną.



Chłopcy pomalowali 
świetlicowe drzewko białą, 
bezwonną akrylową farbą.

Na drzewku zawisną 
papierowe lampiony oraz 

świąteczne aniołki.



Papierowe lampiony, aniołki 
i bombki zdobią nasze drzewko. 
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Na kiermaszach sprzedaliśmy wszystkie choinki:)
Hmmm... jak przyozdobić naszą świetlicę???

Choinki z papieru! 





 Wykonywaliśmy mnóstwo 
prac plastycznych,

to tylko niektóre z nich.



Mikołaje i bałwanki



Mikołajkowe skarpety



Szopki Bożonarodzeniowe, anioły, mikołaje:)



Dużym powodzeniem cieszy się nowa gra 
hockey game. Grają w nią zarówno starsi 

jak i młodsi uczniowie



Uczniowie okazali ogromne zainteresowanie szablonami śnieżynek
 i gwiazdek, udekorowaliśmy nimi nasze okna. 

Zabawa ze sztucznym śniegiem, to dopiero była heca!



    W grudniu i styczniu uczniowie głównie byli pochłonięci 
wykonywaniem ozdób Bożonarodzeniowych. 

Jednakże nie zapominajmy, że świetlica 
            to również odrabianie prac domowych.



Świetlica to odpoczynek i wspólna zabawa:)



Na zakończenie zapraszamy wszystkich 
do wzięcia udziału w szkolnym konkursie!

Zużyte pojemniki po tuszach oraz zniszczone i niepotrzebne 
płyty CD prosimy przynosić na świetlicę :)



Kolejne wydanie gazetki
ju  niebawem…ż

Do zobaczenia :)
        Wychowawcy wietlicy:ś
                          Natalia Mejna 

                          &
                           Franciszek Wróbel
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