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Tuż przed świętem zakochanych, został ogłoszony szkolny konkurs walentynkowy, 
polegający na napisaniu wiersza w którym będzie występowało przesłanie: „Lubię Cię”. 

Ku naszej uciesze znalazło się aż 41 pisarzy, którzy zgłosili swój wiersz. 
W związku z tak dużym zainteresowaniem nagrodziliśmy 3 osoby miejscami na podium 

oraz wręczyliśmy aż 7 wyróżnień!



Finalistki konkursu walentynkowego



Praca plastyczna - ,, walentynkowe drzewko”.



Zadbaliśmy o to aby w pełni udekorować salę w 
związku z nadchodzącym świętem zakochanych.



 

Walentynkowa wystawa prac



Z dalekiego kraju bociany wracają
 Zielone żabki w strachu uciekają
Dzieci się cieszą,  dzieci się śmieją

 Że wróciła wiosna, śniegi topnieją.



Hiacynty...
zazdroszcząc przebiśniegom,

śmiało rwą się na świat,
wychylając ochoczo z ziemi,

żywo zielone kiełki.



Kolorowymi hiacyntami udekorowaliśmy
 okna na świetlicy szkolnej. 



Nieco zapomniane kredki świecowe są doskonałą alternatywą 
dla stworzenia rysunku w barwach pastelowych. 



Okna na świetlicy szkolnej oprócz kwiatów i ptaków 
przyozdabiają plakaty tematyczne.

Plakaty z pewnością należą do grupy pomocy dydaktycznych, 
cieszą się zainteresowaniem:) 



Plakaty tematyczne 



 Ptaszki głodne przyfruwają, i w okienko zaglądają.
Nakarm ptaszki mój kolego, a tym sprawisz coś dobrego.



Kwiaty w doniczce w wykonaniu grupy ,, O”



Praca plastyczna - Królik



Szablony do rysowania są doskonałym sposobem na wprowadzenie 
dzieci w tajniki rysowania.

Młodzi artyści mogą tworzyć imponujące obrazki.
 Szablony rozwijają zdolności plastyczne i manipulacyjne.



Szablony do rysowania cd... 



Praca plastyczna – kolorowe motyle 



Długo oczekiwana gazetka  
,,Barbie naszą księżniczką”, dziewczynki to dla Was:)



Kolorowanki artystyczne, ożywione innowacyjnymi wzorami, inspirują 
do kolorystycznych eksperymentów, które pobudzają kreatywność.



Piłkarzyki, ulubiona gra świetlicowa.



W kwietniu organizujemy monetową loterię świetlicową, 
naszymi losami zostaną:

 obrazki wykonane przy użyciu drewna, gwoździ i włóczki
 oraz obrazy kolorowane kredkami i malowane farbą akwarelową. 



Naturalne klocki drewniane doskonale stymulują i znacznie wpływają
 na rozwój wyobraźni dziecka. 



Znana i lubiana gra ,, Państwa-Miasta” 
Rodzaj gry towarzyskiej polegającej na wyszukiwaniu słów z 

różnych dziedzin rozpoczynających się na zadaną literę.
Gra jest przeznaczona dla uczestników w liczbie od dwóch do kilkunastu.
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Rodzaj gry towarzyskiej polegającej na wyszukiwaniu słów z 

różnych dziedzin rozpoczynających się na zadaną literę.
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Świetlica to odpoczynek i wspólna zabawa:)



Świetlica to odrabianie pracy domowej:)



Kolejne wydanie gazetki
ju  niebawem…ż

Do zobaczenia :)
        Wychowawcy wietlicy:ś
                          Natalia Mejna 

                          &
                           Franciszek Wróbel
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