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Miniony tydzień obfitował w wydarzenia, które z pewnością
naodługo zostaną w pamięci tak dzieci, jak i rodziców –
piątkowe Ślubowanie Pierwszoklasistów, o którym przeczytać
można na końcu tego numeru, następnie sobotni wyjazd ojców
i córek klas 0-V, a także ogólnopolska akcja modlitewna
„Milion dzieci modli się na różańcu”, w ramach której
podopieczni przedszkola zebrali się wraz z wychowawcami
naowspólnej modlitwie w intencji pokoju na świecie. 
Zaczynają się także przygotowania do czwartkowego Balu
Wszystkich Świętych. Przyjemnej lektury!
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WĘDROWNICY

fot. Kinga Naparty

Projekt „Zioła” wciąż trwa – kolejne  dzieci przedstawiały
swoje prezentacje. Przygotowały też w związku z akcją „Milion
dzieci modli się na różańcu” ogromny papierowy różaniec,
który zdobił kaplicę podczas wspólnej modlitwy – każdy
kwiatek pokolorowany został przez konkretne dziecko.
Wędrownicy poznawali kolejne sylaby poprzez zabawę
odpowiednio oznakowanymi jesiennymi liśćmi.
Wychowawczyni przeprowadziła z dziećmi eksperymenty
naozilustrowanie pewnych ekologicznych problemów –
maluszki sprawdzały, jaka jest widoczność w zanieczyszczonej
wodzie oraz robiły doświadczenie z piórkiem maczanym
wowodzie oraz w oleju, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak
zanieczyszczenie środowiska wpływa na zwierzęta. W sali
pojawiła się oś liczbowa, która służy dzieciom do nauki
dodawania i odejmowania w czasie tzw. „poranków”. 
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PODRÓŻNICY

Podróżnicy także poznali ostatnio oś liczbową. Utworzyli
również własnoręcznie różańce, na których modlili się
wspólnie w szkolnej kaplicy w ramach akcji „Milion
dzieci modli się na różańcu”. Maluszki zgłębiają także
odokilku tygodni rozmaite zagadnienia z dziedziny
ekologii – w tym tygodniu rozmawiały
zowychowawczynią nt. potrzeby oszczędzania wody
iosposobów, jakimi można tego dokonać. Omówiły
ponadto biblijny przykazanie „kochaj bliźniego swego,
jak siebie samego” i na jego podstawie ćwiczyły
postawę uprzejmości oraz ofiarności, by kształtować
wosobie gotowość pomocy koleżankom i kolegom.
Podczas zajęć z muzyki Podróżnicy dokonali
instrumentacji utworu „Dla Elizy” L. van Beethovena
iodowiedzieli się nieco o tym kompozytorze. 
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TROPICIELE

Dzieci uczą się odmawiać różaniec – poznały w tym
tygodniu Tajemnicę Światła. Po skończonej modlitwie
losują obrazkowe przedstawienie tajemnic różańcowych
i oddając pokolorowane, opowiadają, jakich wydarzeń
dana tajemnica dotyczy. Uczą się także znanej piosenki
zespołu Arka Noego – „Święty uśmiechnięty (Taki duży,
taki mały)” – a to wszystko w ramach przygotowań
doozbliżającego się Balu Wszystkich Świętych.
Tropiciele oglądają nowe bity obrazkowe nt. rodzajów
chmur i zapamiętują ich łacińskie nazwy! Bawiąc się,
rozpoznają i przeliczają cyfry, np. cała grupa formuje
stonogę i recytuje wierszyk, a na hasło ”bęc!” wszyscy
wystawiają nogi i kolejno odliczają. Zaczynają także
czytać, bo przejawiają wielką chęć łączenia znanych
sobie liter i sylab. Ponadto, starają się już pamiętać
ooobowiązkach – sami podchodzą do tablicy
iosprawdzają, kto ma dyżur.



Dzieci zakończyły projekt „Grzyby”, przygotowując
woramach podsumowania nauki mały atlas grzybów.
Rozpoczął się czas okresowego sprawdzania tzw.
„gotowości szkolnej” i w związku z tym Obieżyświaty
wykonują szereg rozmaitych zadań potwierdzających ich
umiejętności. Służą temu m. in. karty pracy, które
sprawdzają ich zdolność analizy słuchowej i syntezy –
dzieci wymieniają jakie litery znajdują się w danym
słowie. Potwierdzają swoje zdolności manualne
nawlekając koraliki – przygotowały w ten sposób
własnoręcznie wykonane różańce. Wprowadzana jest
także Metodą Dobrego Startu literka „e”, a równolegle
dzieci powtarzają poznane dotąd sylaby. Uczą się
czytania tzw. metodą krakowską, rozpoznając w tekście
całe sylaby, a nie poszczególne literki. Podczas zajęć
zomuzyki poznały kolejne chwyty na flet i ćwiczyły
prawidłowe zadęcie.
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OBIEŻYŚWIATY
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KLASA I

fot. Julia Woźniak

Pierwszoklasiści zaangażowali się w zadaną przed
paroma dniami pracę dla chętnych do tego stopnia,
żeodwaj chłopcy stworzyli plakat nt. zawartości cukru
iosoli w wybranych przez siebie produktach. Ponadto,
ku uciesze uczniów, w sali pojawił się na ich wyłączność
nowy komplet szachów. Wprowadzone zostały kolejne
litery – „l” i „m”; dzieci piszą litery palcem po śladzie
ioćwiczą głośne czytanie sylabami. Wychowawczyni
wprowadza różnicowanie poziomów zadań w ramach
tych samych zajęć, by dać dzieciom możliwość
stopniowania trudności wykonywanych ćwiczeń.
Rozpoczynają się także przygotowania do konkursu
„Świetlik”; jako pierwsze – doświadczenie mieszania
roztworów. Lekcje muzyki upłynęły uczniom
naopoznawaniu kolejnych wartości nut (nuta i półnuta)
oraz na grupowaniu w taktach.
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KLASA IIT

Uczniowie klasy IIT wyrecytowali dla młodszych
kolegów i koleżanek powitalny wierszyk podczas
uroczystości Ślubowania Pierwszoklasistów. Dzieci,
które ukończyły w wakacje swoje „Discovery
Booki”, otrzymały dyplomy. Karty pracy dotyczyły
w ostatnim czasie jesieni – dzieci koncentrowały się
na słowach takich jak: „wiatr”, „deszcz” i omawiały
rozmaite meteorologiczne hasła. Przy tej okazji
odbyły się rozmowy nt. klasycznych jesiennych
infekcji – dzieci układały historyjkę obrazkową
ooprzeziębionym chłopcu. Wprowadzona została
liczba 12 oraz  literka „ż”, którą uczniowie
identyfikowali w poszczególnych słowach;
odczytywali także sylabowo nowe wyrazy,
woktórych litera ta występuje.
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KLASA II

Drugoklasistom zaproponowana została nowa rutyna –
obok codziennie odbywającego się tzw. „liczydełka” 
 przeprowadzane jest także krótkie dyktando. Szczególna
uwaga kierowana jest na stawianie kropki na końcu
zdania i rozpoczynanie kolejnego wielką literą, a także
naopoprawne stosowanie pisowni „ó”/”u”. Ruszyły
przygotowania do mistrzostw edukacyjnych –
matematycznych, czytelniczych i plastycznych; swój
udział zadeklarowało 15 uczniów, niektórzy nawet
wodwóch rodzajach konkursów. W związku
zotymowychowawczyni dba o to, żeby uczniowie
wykonywali konkretne prace zwieńczone stosownym
zadaniem. W ten sposób wyrabiają oni określone
umiejętności, a przy tym wzmacniają swoją pewność 
 siebie. Kącik kart pracy cieszy się wielkim uznaniem
uczniów, którzy z radością sięgają po kolejne arkusze,
aotakże zgłaszają pisemne propozycje tematyczne
nowych kart, np. działania matematyczne o wyższym
poziomie trudności oraz labirynty i kolorowanki.
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KLASA III

W środę uczniowie wzięli udział w spotkaniu
zoPiotrem Giertychem, autorem serii książek
ooprzygodach kapitana Piszczela. Dzieci jeszcze
w ubiegłym roku zaczęły czytać dla przyjemności
część „Kapitan Piszczel Waleczny”, a obecnie
woramach ćwiczeń dopisują adekwatne
przymiotniki do bohaterów książki. Uczniowie
ćwiczą także rozpoznawanie części mowy,
wyszukując je w tekście. Poznają prawidła pisowni
wyrazów zakończonych na „-ów”, „-ówka” oraz
pisowni wielką literą nazw gwiazd, planet,
konstelacji i gwiazdozbiorów. Omawiają ponadto
ioutrwalają kolejność wykonywania działań
matematycznych – działania wonawiasach,
następnie mnożenie i dzielenie, aona końcu
odejmowanie i dodawanie.
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Uczniowie podsumowywali na lekcji historii dział poświęcony
pierwszym cywilizacjom – niebawem sprawdzian. Dowiedzieli
się również, w jaki sposób odczytywano starożytne pisma
iojak one się rozwijały  (od tych najbardziej pierwotnych
doowspółczesnego alfabetu łacińskiego). Podczas zajęć
zojęzyka angielskiego dzieci kontynuowały formułowanie
wypowiedzi w czasie Past Simple, a także budowały zdania
zoużyciem „was”/ „were”. Przy okazji omawiania lektury,
której bohaterką jest niewidoma dziewczynka, uczniowie
prześledzili trudności, z jakimi zmagają się osoby niewidome
i ich przewodnicy. Wykonali w tym celu szereg symulacji,
np.oprzenoszenie – z zamkniętymi oczami i przy pomocy
przewodnika – kubka wypełnionego wodą. Ponadto, odbył
się sprawdzian z biologii. Piątoklasistom udało się także
złożyć stół do ping-ponga. Ze spraw wychowawczych –
woostatnim czasie w sposób szczególny chłopcy starają się
ćwiczyć postawę dżentelmena.
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KLASA V
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Ślubowanie Pierwszoklasistów

fotorelacja z uroczystości: Maria Sobczak

Piątek 14.X br. to dzień, w którym miało miejsce
Ślubowanie Pierwszoklasistów. Oprócz głównych
zainteresowanych oraz ich rodziców, nauczycieli i dyrekcji,  
w wydarzeniu udział wzięli uczniowie wszystkich klas
chcący w szczególny sposób powitać młodsze koleżanki
iokolegów w szkolnym gronie. Starsze dzieci z przejęciem
wygłaszały serdeczne powitania, recytowały
okolicznościowe wierszyki, a Obieżyświaty  obdarowały
pierwszoklasistów laurkami, które zostały przez nich
przygotowane specjalnie na tę okoliczność –
zaangażowani byli wszyscy. Po barwnej akademii
uczniowie ze swadą wygłosili swoje ślubowanie i zostali
uroczyście pasowani na pierwszoklasistów – trzeba było
widzieć ich miny, kiedy z radością podrzucali swoje
papierowe birety!  Uroczystość zwieńczona została
wyśmienitym przyjęciem w sali pierwszej klasy, na którym
rodzice i dzieci wspólnie z wychowawczynią raczyli się
pysznościami oraz wymieniali wrażenia z minionych
porannych  wydarzeń. Nie pozostaje nam nic innego, jak
życzyć naszym drogim Pierwszoklasistom, by zapisane
wosercach słowa ślubowania urzeczywistniały się w ich
wytrwałej uczniowskiej postawie. Powodzenia!


