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Minął pierwszy miesiąc nauki – rozpoczęliśmy październik,
który w sposób szczególny związany jest w naszej
polskiej tradycji z osobą Matki Bożej i z praktyką
modlitwy różańcowej. 
Przed nami kilka ważnych wydarzeń – już w przyszły
piątek obchodzić będziemy Dzień Nauczyciela; niebawem
odbędzie się także wyczekany wyjazd ojców z córkami
ioojców z synami. 
Tymczasem życzymy Państwu owocnych rozmów
woramach jesiennych spotkań tutoringowych!
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WĘDROWNICY

Każdego październikowego dnia jedno z dzieci zabiera do domu
figurkę Maryi, książeczkę różańcową i kolorowankę – wszystko
ma służyć temu, by Wędrownicy mieli dodatkową okazję
pomodlić się na różańcu w rodzinnym gronie. Królowały w tych
dniach tematy związane z panującą aktualnie porą roku.
Wędrownicy przyglądali się darom jesieni, m.in.: kolorowym
liściom, jarzębinie, kasztanom, żołędziom, wrzosom – z tych
właśnie materiałów wykonali ogromną podobiznę Jesieni, która
zdobi od paru dni drzwi do ich sali. Z początkiem miesiąca
pojawiły się nowe bity: rodzaje serów i to o rozmaitych
skomplikowanych nazwach gatunkowych, a także rodzaje
instytucji (dużym zaskoczeniem był dla maluszków fakt,
żeoprzedszkole jest jedną z nich). Dzieci wdrażają równolegle
nowe nawyki, np. podchodząc do grupy koleżanek i kolegów,
zaokażdym razem pytają się, czy można dołączyć do zabawy,
albo czy można coś pożyczyć. 



Podróżnicy codziennie po śniadaniu wychodzą
naokorytarz i u stóp figury Matki Bożej odmawiają
różaniec, poznając uprzednio szczegóły kolejnych
tajemnic różańcowych. Rozpoczęli poza tym projekt
poświęcony dzikim zwierzętom Afryki i Ameryki
Południowej – przygotowują w domach prezentacje
iowookreślonym czasie występują na forum grupy,
opowiadając o wybranym przez siebie zwierzęciu. Dzieci
w dalszym ciągu omawiają figury geometryczne,
aoworamach ćwiczeń praktycznych układały w tym
tygodniu wzory z własnoręcznie uzbieranych kasztanów.
Poznały także pierwsze sylaby – jednym z ich zadań
było zbieranie porozkładanych w sali sylabowych
grzybów i wkładanie ich do odpowiedniego koszyka.
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TROPICIELE

Tropiciele w dalszym ciągu przedstawiają swoje
prezentacje dotyczące wspomnień z wakacji. Umieją
nie tylko doskonale występować przed grupą, lecz
także uważnie słuchać przemawiającego,
aopoozakończonej prezentacji – zadawać rezolutne
pytania. Dowiedli, że są wspaniałymi pomocnikami –
wykonali kawał dobrej roboty, sortując zebrane korki
dla Leosia. Pod koniec tygodnia wybrali się
doookolicznej biblioteki, gdzie wysłuchali wykładu
nt.ożycia jeży, a na zakończenie wizyty sami wykonali
wg instrukcji tekturowe jeżyki. Pozostając w tematyce
leśnej, wykleili na zajęciach przedszkolnych własne
grzybki wydzieranymi kawałkami bibuły oraz obejrzeli
film poświęcony jesieni. Zakończenie tygodnia było dla
Tropicieli wyjątkowo fascynujące, ponieważ wybrali się
wraz  z Obieżyświatami pociągiem na grzybobranie
doolasu.  



Przez cały kończący się właśnie tydzień Obieżyświaty
poznawały w ramach ścieżek edukacyjnych grzyby. Była
mowa o tym, jak grzyby są zbudowane i które z nich
sąojadalne. Przy tej okazji dzieci czytały atlas grzybów
iopoznały osiem ich pełnych nazw atlasowych. Układały
również w grupach nazwy grzybów z wyciętych liter,
aowokażdym z zespołów znajdowała się osoba
wyznaczona do odczytywania powstałych wyrazów
naogłos. Zwieńczeniem nauki było zorganizowane
wopiątek grzybobranie, podczas którego Obieżyświaty
spacerowały wraz z Tropicielami po lesie i tam
dowiadywały się dalszych ciekawostek o przyrodzie.
Naouwagę zasługuje praca plastyczna Obieżyświatów –
samodzielnie odrysowane od szablonu i wycięte
zotektury ślimaki, których skorupki dzieci pieczołowicie
omotały kolorowymi nićmi. Tak właśnie nadgarstki
dzieci przygotowywane są do pisania.
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Uczniowie przygotowują się do uroczystości Ślubowania
Pierwszoklasistów – oprócz opanowywania tekstu, dużo
czasu poświęcają na rozmaite ćwiczenia artykulacyjne
ioprace nad postawą ciała w czasie występu.
Wprowadzona została nowa cnota – pracowitość, którą
dzieci rozwijają poprzez samodzielne odrabianie pracy
domowej, pilnowanie punktualności i sprawne
przebieranie się na zajęcia WFu. Nastąpiła też zmiana
dyżurów – ma to na celu wyrobienie w dzieciach
łatwości nawiązywania współpracy z różnymi osobami
ioprzyzwyczajenie do wykonywania różnorodnych zajęć
z równą pieczołowitością. Wprowadzona została literka
„a” – jednym z ćwiczeń jest jej kreślenie ręką
wopowietrzu lub stopą na podłodze oraz pisanie palcem
po plecach osoby siedzącej obok, by ta odgadła, czy
toomała, czy wielka litera. Pani Julia mile wspomina
gest jednej z uczennic, która w dowód sympatii
podarowała swojej wychowawczyni laleczkę.
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KLASA IIT
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Dużym przeżyciem była dla uczniów klasy IIT wyprawa
do lasu na grzybobranie. Wraz z klasą V, pojechali
doolasu tramwajem, a na miejscu podzielili się
naomniejsze zespoły i pod czujnym okiem nauczycieli
wędrowali w poszukiwaniu grzybów. Dzieci zabrały
zeosobą odpowiedni strój, jak np. kalosze i narzędzia –
scyzoryki oraz nożyki, a nawet kosze wiklinowe. Każdy
grzyb przechodził podwójną kontrolę najpierw
naopoziomie dzieci, bo w każdej grupie był ktoś znający
się na grzybach, a następnie kontrolę ostateczną
uonauczyciela. Uczniowie wypatrzyli tamę bobrów, gdy
przemierzali las, a także zrobili między drzewami mały
piknik na pokrzepienie. W tym tygodniu dzieci
przedstawiały swoje prezentacje nt. ulubionych
jesiennych owoców – była i degustacja domowych
pyszności! Na technice chłopcy uczyli się łatać dziury
ioprzyszywać guziki, a dziewczynki wykonały prace
plastyczne – plastelinowe wyklejanki drzew jesiennych.
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KLASA II

Uczniowie z powodzeniem realizują projekt „Zdrówko” –
kropelek zapełnionych poprzez sumienne wypijanie wody
z bidonów widać na tablicy z tygodnia na tydzień więcej,
dzięki czemu dzieci mogą pochwalić się pokaźną kolekcją
ciekawostek nt. wody. Codzienna rutyna matematyczna,
tzw. „liczydełko”, staje się coraz prostsza. Dzieci
rozwiązują działania migiem – już nie w trzy, a w dwie
minuty! Rozwiązywanie zadań z treścią osiągnęło kolejny
poziom – teraz nadszedł czas na trudniejsze przykłady.
Pani Natalia dumna jest ze swoich wychowanków, którzy
jej zdaniem poczynili ogromne postępy w cichym czytaniu;
jak sama twierdzi – "przez 25 minut dziennie słychać tylko
szelest przekładanych kartek". Wprowadzenie nowej
cnoty – pracowitości – zainspirowało uczniów
doowytrwałego wykonywania zadań. Codziennie
samodzielnie oceniają, czy udało im się rzeczywiście
wytrwale realizować cel, który ustalili. 



tekst

Trwają prace nad rozbudowywaniem planszy do gry
promującej czytelnictwo. Zasady gry zostały w ogólnym
zarysie przedstawione przez wychowawcę, ale dzieci mają
wpływ na fabułę i cechy postaci, a wszelkie zmiany
wprowadzają poprzez głosowanie.  Odbyły się pierwsze
wotym roku szkolnym zajęcia terenowe w ramach projektu
„Azymut na las”. Comiesięczne wyprawy do lasu będą miały
na celu obserwację w przyrodzie zmian związanych
zoporami roku. Dzieci uczyły się wyznaczać północ przy
pomocy kompasu oraz rozróżniać i charakteryzować
napotkane gatunki drzew. Na miejscu zaaranżowano nawet
dyktando i tzw. „liczydełko” – rozwiązywanie zadań
matematycznych o trzech poziomach trudności, które
uczniowie dobierają  i realizują sami wedle uznania. Dzieci
dowiedziały się też, czym jest morał i same próbowały
wyciągać morał z bajek. Analizowały wiersz o pracowitej
mrówce i o grającym świerszczu, jako ilustrację
dooprzysłowia "jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz".
Ponadto, kolejna osoba zdobyła certyfikat na pióro!
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KLASA III
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Uczniowie V klasy po raz kolejny świetnie sprawdzili się
woroli „buddych” podczas leśnego grzybobrania z klasą
IIT. Wykazali się również kulturą osobistą, podróżując 
 tramwajem w ciszy i ustępując miejsca innym
pasażerom. Wychowawczyni była szczególnie
zbudowana tym, że jeśli tylko ktoś miał możliwość jazdy
w pozycji siedzącej, to bez słowa wyjmował i czytał
książkę w czasie podróży. Dzieci zaczęły w tych dniach
omawiać lekturę „Katarynka”. Zajęcia z języka
angielskiego obejmowały przygotowania do testu
zeoznajomości czasu Present Simple, a sam test miał
postać gry on-line. Na lekcji języka hiszpańskiego dzieci
poznały już drugą koniugację i odmieniały paradygmaty  
czasowników, a także poznały słownictwo związane
zotematem rodziny. ¡Enhorabuena!
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KLASA V
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