
 Świetlicowe to i owo… luty 2023r.



            Walentynki
 Na zajęciach świetliczaki poznały symbolikę, 

angielskie rymowanki i wyrażenia oraz zabawy 
ruchowe związane z Walentynkami  pt. „Gorące 
serce” i „Rozbite serca”. Uczniowie zapoznali 
się ze znanymi  cytatami o miłości, 
rozwiązywali anagramy i krzyżówki. Brali 
udział w teleturnieju i kole fortuny.              Na 
zakończenie odbyła się walentynkowa impreza 
taneczna z wykorzystaniem rzutnika i ekranu z 
opcją gry sieciowej dla wielu graczy „Just 
Dance”. 



              Walentynki



               Walentynki



  Walentynki – gazetka w holu świetlicowym



            Walentynki



             Tłusty Czwartek
W tym dniu upiekliśmy pyszne faworki w kuchni
szkolnej, które wszystkie dzieci mogły spróbować.



       Tłusty Czwartek



                  Karnawał
            Tańce w rytm muzyki Just Dance



 Z  tej okazji  wykonaliśmy gazetkę ścienną 
promującą język polski oraz ortografię. Dzieci  
rozwiązywały rebusy, łamańce językowe oraz 
poznawały wierszyki doskonalące dykcję. Ćwiczyły 
również ortografię  wykorzystując specjalnie 
przygotowane w tym celu gry ortograficzne             
i podawały prawidłowe odpowiedzi do  quizu na 
temat  przysłów pt. „Do trzech razy sztuka” 

     Dzień Języka Ojczystego



Dzień Języka Ojczystego  



           Dzień Dinozaura
Wykorzystując aplikację wardwall dowiedzieliśmy się ciekawych informacji 
na  temat dinozaurów jak żyły, czym się odżywiały      i jak się 
rozmnażały.



Dzień Dinozaura



     Dzień Nauki Polskiej



 W tym roku obchodzimy 550 rocznicę urodzin 
Mikołaja Kopernika . Z tej okazji w naszej świetlicy 
przygotowaliśmy gazetkę o naszym astronomie, 
piniatę w kształcie słońca w środku której 
znajdowały się słodycze. Podczas zajęć 
edukacyjnych Dzieci poznały  budowę układu 
słonecznego i nazwy planet. 

Urodziny Kopernika –Dzień Nauki Polskiej



550 urodziny Mikołaja Kopernika
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550 Urodziny Mikołaja Kopernika



POCIĄG DO CZYTANIA-PIĄTEK Z KSIĄŻKĄ



            Nasze zabawy

Bijemy rekordy sportowe 
i rekordy układania puzzli.



     Nasz nowy domek cieszy się nieustającą obecnością dzieci. 
                                opracowała Renata Szcześniak
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