
DZIEŃ OTWARTY  
Szkoła Podstawowa Nr 74  

im. Stanisława Grońskiego  

w Szczecinie 



   Szkoła Podstawowa Nr 74  
w Szczecinie otworzyła swoje drzwi  

dla zwiedzających.  
Specjalnie na tę okazję zaplanowano szereg 
ciekawych występów, wystawy, projekcje 

multimedialne  
oraz liczne gry i zabawy. 

  

 07 MARCA 2019 ROKU  



TABLICE INFORMACYJNE 



SYMPATYCZNY SPACER PO SZKOLE  

     Uczniowie zamienili się  

w przewodników i oprowadzali  

po szkole naszych Gości.  

Na powitanie każdy z nich otrzymał 

informator szkolny, w którym 

zawarto podstawowe wiadomości na 

temat działalności szkoły.  

Uczniowie starali się odpowiadać  

na wszystkie nurtujące pytania 

zadawane przez rodziców lub same 

dzieci. Podczas zwiedzania Goście 

mogli również uczestniczyć w 

licznych zajęciach w wielu strefach 

aktywności. 



STREFA EKSPERYMENTÓW 

     Szkolni przyrodnicy i miłośnicy eksperymentów   

pokazali między innymi wybuchy wulkanów  

i życie w kropli wody. 



STREFA NAUKOWCÓW 

       Podgląd 

Ziemi 

 z satelity, 

zajęcia 

mikroskopowe 

– to tylko 

niektóre 

stacje  

w strefie 

naukowców. 



STREFA MATEMATYCZNA 



STREFA ARTYSTYCZNA 



STREFA PRZEDSZKOLAKA 

     Jak wygląda organizacja pracy i zajęcia przedszkolaków w SP 74  

- można było zobaczyć i doświadczyć,  

biorąc udział w zabawach z dziećmi z grup 0. 



STREFA POLIGLOTY 

Nowoczesne metody uczenia się języków obcych to chluba szkoły.   



STREFA MONTESSORIAŃSKA 

     Zajęcia prowadzone metodą Montessori  

– spokój, cisza, pełne zaangażowanie i samodzielność uczniów. 



STREFA ZABAW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

     Świetlica szkolna – miejsce najbardziej oblegane przez uczniów.  

Proponuje ciekawe, niekonwencjonalne zajęcia wyzwalające 

kreatywność i rozwijające zainteresowania i talenty uczniów. 



STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 

     Hala sportowa  

- przyciąga  wielkością, nowoczesnością i ciekawą ofertą 

zajęć ruchowych.  



STREFA DZIENNIKARSKA 

     Szkolni dziennikarze  

Bukowych Nowinek i Super Budy 

- laureaci prestiżowej nagrody 

Szkolnego Pulitzera – 

przyznawanej przez Kurier 

Szczeciński. 



STREFA TEATRALNA 



KAWIARENKA SZKOLNA 

     Słodki przystanek i odpoczynek po spacerze po SP 74 

- Wiosenna Kawiarenka. 



SPOTKANIE RODZICÓW Z DYREKTOREM SZKOŁY 

   Na zakończenie imprezy szkolnej,  

o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie  

z Dyrektor Szkoły panią Małgorzatą Łabuń,  

która zaprezentowała rodzicom  

oraz opiekunom bogatą ofertę edukacyjną 

szkoły i szczegółowo przedstawiła zasady 

rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.  


