




Czasami sobie potańczymy

Zajęcia tematyczne pt. „ Prawa Dziecka”



Zajęcia na terenach rekreacyjnych SP 357



Prace plastyczne







Zajęcia z pierwszej pomocy.



Orły z origami



Kosmiczne podróże



Detektyw grosik













Klasa 3e



Wspólnie zastanawialiśmy 
się, jak możemy pomóc 

naszym Mamom w 
codziennych obowiązkach. 



Nasze prace



Klasa 3g



Wizyta patyczaków w świetlicy



Zakładki do książek



Kosmiczne prace



Upominki na dzień mamy:



Rysowanie kredami



Detektyw Grosik w świetlicy





T. Nasze majowe święta narodowe.



T. Kto czyta książki żyje podwójnie.

Uczyliśmy się o książkach, czytając je oraz w oparciu o prezentacje multimedialne. Były tez inne zabawy- plastyczne, ruchowe oraz 
zajęcia w bibliotece szkolnej.

Zajęcia w BIBLIOTECE SZKOLNEJ.



T. Kosmiczne podróże.

„Taniec kosmitów”, czyli zabawy ruchowe i muzyczne.



T. Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat.



Uczyliśmy się o prawach dziecka,  śpiewaliśmy  też piosenkę



Podsumowanie akcji PCK  Gorączka Złota- „Detektyw Grosik”



Udział w akcji ogólnoszkolnej  „ROWEROWY MAJ”





Barwy narodowe



Cuda z makulatury



Układ Słoneczny





Marzycielska poczta gry i malowanki dla Wiktori – kl.3c



Phan Thu Huyen zdobyła wyróżnienie w konkursie 
świetlicowym – 3c



3c czyta poezję dziecięcą



Dzień ziemi w 3c



3m i 3h szykuje się do świąt majowych

Orzeł biały rysowany kreską pastelą olejną - 3c



Zabawy integracyjne na boisku szkolnym 3c



Lekcja biblioteczna 3c

3c i 2c wykonuje zakładki do książki



3m i 3h maluje planety

Ramki dla naszych mam - 3c



Pleciemy branzoletki- 3c





Zabawy w Sali gimnastycznej



Laurki na Dzień Mamy





Wizyta w bibliotece szkolnej



Majowe święta



Układ słoneczny



Ilustracja do ulubionej książki



Upominek z okazji Dnia Matki





„Grosz do grosza, a będzie kokosza” 

W ramach akcji „Detektyw Grosik” zbieramy pieniążki na kolonie dla 
najbiedniejszych dzieci w Warszawie.





„Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Wizyta w 
bibliotece szkolnej.



Odbieramy nagrody I Edycji Dzielnicowego Konkursu Poetyckiej Twórczości 
Własnej „100 lat NIEPODLEGŁEJ”. Wyróżnienia zdobyli Wiktoria Dzierżanowska, 

Oskar Krajewski i Wiktor Kubiszak.



"Abyś zawsze przy nas była 
Najpiękniejsza i jedyna, 
Mądra, dobra, ukochana 

Taka bliska - nasza Mama"

Nasze upominki dla mam.




