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Zapraszamy do przeczytania najnowszej relacji z wydarzeń tego –
kończącego   się  już – tygodnia.  Wszyscy mamy nadzieję, 
że pojawią się jeszcze dni pełne słońca, lecz tymczasem nie
pozostaje nam nic innego, jak zadowolić się promiennymi
uśmiechami naszych dzieci, które z pewnością zasypywać będą
domowników garściami barwnych szkolnych i przedszkolnych
dykteryjek. Przy okazji – przypominamy o zabieraniu ciepłych
płaszczyków, nieprzemakalnych bucików i nakryć głowy, które będą
teraz nieodłącznymi towarzyszami naszych  spacerów. Warto
upewnić się także, czy w wyznaczonych miejscach na korytarzach
nie czekają na odbiór zagubione części czyjejś garderoby –  jeśli nie
doczekają  się właścicieli, w stosownym czasie zostaną przekazane
do wydania. Pozdrawiamy serdecznie, życząc miłej soboty i radosnej
niedzieli!
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WĘDROWNICY

Wędrownicy poznają cyfry poprzez tzw. „Metodę
Dobrego Startu” prof. M. Bogdanowicz – w tym
tygodniu była toacyfraa1.aPonadto, zgłębiali
ostatnio rozmaite aspekty życia na wsi, nazywali
zwierzęta hodowlane i wysłuchali ciekawostek
zzdziedziny rolnictwa. Podczas zajęć z muzyki dzieci
uczestniczyły w wielu zabawach muzyczno-
rytmicznych, nauczyły się piosenki "Pada deszcz",
którą wykonywały nie tylko śpiewając,
aleaiagestykulując w wyznaczonych  momentach;
grały także naainstrumentach perkusyjnych!



Ten tydzień rozpoczął się wyjątkowo smakowicie,
ponieważ Podróżnicy własnoręcznie przygotowali
prawdziwe jużatymarazem mini pizze, które zostały
następnie upieczone, aanaAkoniec spałaszowane
przez dzieci w porze podwieczorku – okazało
sięakuapowszechnemu zdumieniu, że nie ma takich
warzywnych dodatków, których nie dałoby się zjeść
watakapysznej postaci. Dużo czasu poświęcono
także dbałości oaciszę – uwaga Podróżników
kierowana była na to, by przed każdym wyjściem
zasali oraz przed posiłkami  mówić szeptem. Dzieci
wybrały się także na guzikowe „jagody”, które
poazebraniu do kubeczka należało wykorzystać
doaułożenia poznanych ostatnio figur
geometrycznych. 
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PODRÓŻNICY



Tropicielom tydzień minął na przypominaniu
cyfr zazakresu 1-10 i na powtarzaniu
samogłosek, które mają ich przygotować
doapracy z sylabami; watymacelu robili wiele
ćwiczeń grafomotorycznych, takich jakapisanie
szlaczków, rysowanie konturów liści i ich
wypełnianie oraz ćwiczenia rąk – nawlekanie
korali i zabawy zaużyciem paluszków. Dzieci
sąabardzo spragnione wiedzy – w czasie
zabawy swobodnej pytają oakarty pracy
ianiecierpliwie wypatrują nowych zadań.
Waminiony poniedziałek przyniosły
doasprawdzenia pierwszą pracę domową
ćwiczącą orientację waprzestrzeni – Tropiciele
pękają z dumy, żeasąajużatacy duzi!
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TROPICIELE



U Obieżyświatów wiodącym tematem było wAtymAtygodniu
zanieczyszczenie środowiska. Dzieci zastanawiały się nad
tym, co można zrobić, żeby ograniczyć ilość śmieci. Czytały
także "Śmieciogród" iAodkryły, jakie sposoby powtórnego
wykorzystania surowców znajdują sięaw zasięgu ich ręki.
NaAzajęciach z języka angielskiego dzieci przedstawiały się
i szlifowały podstawowe zwroty, które mają przygotować
jeado konwersacji zAdziewczynką z USA. Projekt ten będzie
polegał na nawiązaniu i podtrzymywaniu znajomości dzieci
z ich rówieśniczką ze Stanów Zjednoczonych poprzez
przesyłanie filmików z ich udziałem. Filmiki te będą
rejestrować wypowiedzi Obieżyświatów w języku angielskim
i odpowiedzi nowo poznanej koleżanki.  
Przed każdymi zajęciami odbywały się także
ćwiczeniaagrafomotoryczne naAkoncentrację
iawspomaganie pamięci. Natomiast ostatnie zajęcia
zareligii w sposób szczególny poświęcone były bł.aCarlo
Acutisowi, którego relikwie będą w poniedziałek wystawione
w szkolnej kaplicy – dzieci śpiewały religijne piosenki oraz
dowiedziały się, czym  oweArelikwie są. 
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Uczniowie pierwszej klasy spędzili ten tydzień
doskonaląc się w dokładności i staranności
wykonywanych prac, szczególnie tych związanych
zAkaligrafią – łączenie kropek, pisanie po śladzie
iAtym podobne ćwiczenia mają wprawić małe rączki
wapewnym posługiwaniu się ołówkiem oraz
wAsamodzielnym kreśleniu cyfr i liter. W ramach
pielęgnowania wrześniowej cnoty porządku,
wprowadzony został właśnie test białej rękawiczki,
który mobilizuje dzieci do utrzymywania standardu
naapółeczkach oraz na ławkach. Po założeniu
niewidzialnej rękawiczki wychowawczyni przechadza
się wzdłuż regału z półeczkami i chwali, gdy widzi
utrzymany na nich porządek. Podczas zajęć
zAkodowania dzieci budowały wieże wg wzoru, który
otrzymały. Był to czas analizowania, współpracy
iAkomunikacji. Dzieci poznały również szczegóły
zAżycia bł. Carlo Acutisa i przygotowywały
sięAdoAponiedziałkowego czuwania przy relikwiach.
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KLASA I



Uczniowie klasy terapeutycznej realizowali
tzw.A„ścieżkę poznawczą”,  koncentrując
sięAnaAhasłach takich jak „być
uczennicą/uczniem”, „moja szkoła” iA„przybory
szkolne”. Dowiedzieli się,Aczym sąAdwuznaki
iAlitery diakrytyzowane – wykonali szereg
ćwiczeń polegających na pisaniu liter
poAśladzie i na wynajdywaniu tych świeżo
poznanych w zestawie liter. Brali również udział
wAzajęciach Numicon opartych na brytyjskim
systemie budowania zdolności
matematycznych – układanie klocków rozwija
myślenie logiczne. Dzieci ćwiczyły także
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 przy
użyciu tzw. „liczmanów” i kart pracy. 
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KLASA IIT

fot. Magdalena
Pietryszew Vel
Pietruszewska



Drugoklasiści natomiast zapoznali się z mapą świata
– rozpoznawali kontynenty, starając się także
umiejscowić na nich znane sobie państwa i niektóre
stolice. W dalszym ciągu omawiali funkcje
wskazówek zegara i powtarzali próby odczytywania
godziny. Zaczęli też przyglądać się prawidłom
ortograficznym podczas pisania – szczególną uwagą
obdarzyli w minionych dniach literę „ó” i usłyszeli,
czym jest wyjątek w ortografii. Retoryka upłynęła
naAomawianiu zagadnień takich, jak emisja głosu,
dykcja i przemówienie publiczne. Dzieci odgrywały
scenki, podczas których przyglądały się postawie
ciała podczas wystąpienia, gestykulacji, mimice
iAokazywanym emocjom. Na zajęciach z języka
angielskiego uczniowie utrwalali słówka oznaczające
kolejne części ciała. Pojawił się także nowy dyżur
ogrodnika – dwie osoby troszczyć się będą o cztery
wrzosy, które zdobią od kilku dni klasę.
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KLASA II
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Trzecioklasiści w dalszym ciągu pracują
nadAplanszą do swojej gry w ramach projektu
czytelniczego. W tym tygodniu czytali rozmaite
życiorysy i uczyli się wyciągać z nich ważne
informacje. Dzieci włączyły się także w akcję
BohaterOn i zabrały się za pisanie życzeń
doApowstańców warszawskich. Przy tej okazji
uczniowie toczyli z wychowawcą rozmowy
dotyczące tego, czym jest odwaga i bohaterstwo.
Oprócz tego uczniowie recytowali wiersz Jerzego
Ficowskiego „Dom, w którym śmieszy”. 
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Magdalena Gorący

tekst

                                                              Magdalena Gorący

Na przestrzeni tego tygodnia uczniowie V klasy
własnoręcznie skonstruowali modele komórek roślinnych
i prezentowali je w czasie lekcji biologii. Zadanie było
tym trudniejsze, że wymagało od autorów spełnienia
dodatkowych wymagań – projekty miały być złożone
zAelementów biodegradowalnych, lub ewentualnie
zAtakich, które można zjeść.  Zajęcia z historii dotyczyły
starożytności – dzieci zastanawiały się nad tym, jakie
okoliczności doprowadziły do rozkwitu pierwszych
cywilizacji; pojawił się także temat rozmaitych odkryć
cywilizacyjnych tamtego okresu. Podczas geografii
dzieci uczyły się posługiwać mapą – poznały znaki
kartograficzne, przeliczały skalę i próbowały obliczać
długości na mapie z myślą o planowaniu trasy wycieczki
rowerowej. Trwają właśnie przygotowania do egzaminu
na kartę rowerową – w tych dniach dzieci rozwiązywały
testy i rozmawiały o tym, jak przygotować siebie samych
i rower do jazdy. Oby tylko pogoda dopisała!
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KLASA V

Magdalena Gorący


