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Wolski Bon Edukacyjny w „Zerówkach”

Dodatkowa oferta dla wolskich „zerówek” obejmuje:

2 razy w tygodniu 
zajęcia z języka 

angielskiego w ramach 
programu „Wolski 

poliglota”

2 razy w tygodniu 
zajęcia z rytmiki lub 

gimnastyki korekcyjnej

Raz w tygodniu –
„Informatyka dla 

smyka”

Raz w tygodniu zajęcia 
wspierające 

kreatywność dziecka

Program „zdrowa 
kanapka”- w okresie 

zimowym

Komplet materiałów 
plastycznych i 

artykułów 
papierniczych na 

początku roku 
szkolnego 



Przedstawienie pt. 
„Żegnajcie wakacje”

Kończą się już wakacje i dzieci wkrótce ponownie 
wrócą do nauki w szkole. 

Na zakończenie letniego czasu i odpoczynku, zostało
zorganizowane dla wszystkich dzieci 
przedstawienie, na którym dzieci dowiedziały się 
jak bezpiecznie wrócić do szkoły. 

Po przedstawieniu dzieci miały czas na tańce 
i zabawy przy muzyce.



Zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej

W ramach zajęć z gimnastyki korekcyjnej we 
wrześniu oraz w październiku,
przeprowadzone zostały zajęcia z dziećmi na 
terenie boiska szkolnego. 

Na tych zajęciach odbyły się zawody w 
dyscyplinach sportowych takich jak: bieg na 
100 m oraz zorganizowanie w grupie gry 
w „Dwa ognie”.



„Informatyka dla Smyka”

W ramach zajęć informatycznych dzieci 
wykorzystują nowoczesne technologie,

uczą się podstawowych programów 
komputerowych, a także kodowania przez 
zabawę.



Zajęcia wspierające kreatywność dziecka

W ramach zajęć wspierających kreatywność dziecka, bardzo często prowadzimy takie 
zajęcia, które zachęcają je do myślenia twórczego jak: wielkie budowle z klocków. 

Innym przykładem twórczej zabawy jest malowanie farbami rolek papierowych a następnie 
układanie z nich np. flagi polski.



Wykorzystanie materiałów 
plastycznych

Materiały, które otrzymaliśmy od Zarządu Dzielnicy 
Wola wykorzystujemy do prac plastycznych takich jak 
np. malowanie farbami, dzieci bardzo lubią 
wykonywać takie prace plastyczne.



Na zdjęciach widoczna jest radość dzieci 
z wykonanych prac plastycznych.   



Warsztaty kulinarne  

Ze względów na obostrzenia związane 
z pandemią, zajęcia z gotowania odbyły się 
w dwóch małych grupach przy zastosowaniu 
odpowiednich środków ochronnych.

Dzieci z niewielką pomocą, wykonały przepyszne 
naleśniki z serem i musem truskawkowym.



Dziś gotujemy – naleśniki ☺

Na warsztatach kulinarnych dzieciom bardzo się podobało. 
Samodzielnie przygotowywały aksamitne ciasto z którego 
wyczarowały cieniutkie i pyszne naleśniki.  

Pobrudziły sobie rączki, skorupki od jajek wylądowały 
w misce, ale dzieci były bardzo zadowolone . 

Takie kulinarne zabawy to rozwój wiedzy w zakresie 
żywienia, obcowanie z nowopoznanymi produktami, ale 
także rozwijanie zdolności manualnych. 

Dodatkowo twórczość własna i widoczne efekty swojej pracy 
przynoszą ogromną radość dzieciom, ale największym 
szczęściem jest możliwość późniejszego zjedzenia swojego 
dzieła ☺



SMACZNEGO !! ☺



Serdecznie zapraszamy do 
naszej „zerówki”.


