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Ostatni tydzień października minął nam
na0przygotowaniach do czwartkowego Balu, a co jeszcze
istotniejsze – do wtorkowego święta Wszystkich Świętych.
Na ostatnich stronach tego numeru znajdą Państwo relację
z Balu Wszystkich Świętych oraz zaproszenie na warsztaty
połączone z wykładem pt. "Wyloguj swoje dziecko do życia",
które odbędą się już w sobotę 5 listopada. Cieszymy się
na0kolejną okazję do spotkania, a tymczasem życzymy
dobrego końca tygodnia i sposobnych okazji
do0krzepiących rodzinnych spotkań!
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WĘDROWNICY

Dzieci pozostają pod urokiem osi liczbowej – nie tylko
obrysowują paluszkami kształt cyfr, ale też  wykonują proste
działania matematyczne, np. stają przy danej cyfrze
i0w0ramach dodawania skaczą zadaną ilość razy, po czym
odczytują wynik! Kolejne prezentacje w ramach projektu
„Zioła” dowodzą odwagi maluszków – dzieci próbowały
bowiem rozmaitości, które przyniesione zostały na użytek
wystąpień, a były to m.in.: herbata rozmarynowa, której
domagali się ponownie w porze podwieczorku, olejki ziołowe,
którymi kazali sobie smarować przeguby rąk, pakieciki
kolorowego pieprzu, który z upodobaniem oglądali, czy
wreszcie krojony imbir, który wąchali z wielkim
zainteresowaniem. Wychowawczyni podkreśla, że dzieci
przychodzą doskonale przygotowane. Ćwiczą też nawyk
oszczędzania wody podczas mycia zębów i wyrzucania
odpadków do właściwych pojemników. 
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PODRÓŻNICY

Podróżnicy dowiedzieli się, jak wyglądają najbardziej
charakterystyczne kwiaty pory jesieni i nauczyli się ich
nazw, m.in. jeżówka, dalia oraz wrzos. Zajęcia umilił
im0swoim przybyciem gałązkowy jeżyk, który przyniósł
na0grzbiecie zdjęcia wspomnianych kwiatów. Dzieci grały
w0„roślinne memory” – każdy  miał za zadanie
po0odwróceniu karty nazwać roślinę widniejącą
na0obrazku. Maluszki wyklejały także śliwki węgierki
bibułą, a plasteliną dalie. Uczestniczyły ponadto
w0zajęciach poświęconych rozpoznawaniu i0segregowaniu
śmieci – umieszczały ilustracje rozmaitych obiektów
w0odpowiednich koszach, nucąc przy tej okazji 
 tematyczną piosenkę. Trwa projekt poświęcony dzikim
zwierzętom – tym razem ciekawostki nt. kapibary i lemura.
Dzieci rozmawiały także o tym, w jaki sposób zwierzęta
przygotowują się do zimy.

fot. Dominika Boczek
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TROPICIELE

Tropiciele wybrali się z Obieżyświatami do Teatru Nowego na
spektakl „Doktor Dolittle i przyjaciele”, a wychowawczyni
przekonuje, że ich postawa zarówno podczas podróży, jak
i0samego spektaklu była godna najwyższej pochwały.
W0dalszym ciągu odbywają się prezentacje dotyczące
wakacyjnych wspomnień – okazuje się, że Tropiciele świetnie
znajdują się w roli przemawiających. Dzieci uczyły się w tym
tygodniu pisania liter i powtarzały poznane dotąd sylaby,
ćwicząc je na rozmaitych przykładach. Korzystając z pięknej
pogody, Tropiciele wybrali się też na spacer – sami nie
umieliby odpowiedzieć, czy większą frajdę sprawiła im wizyta
na placu zabaw, czy szalona zabawa wśród jesiennych liści!
Warto też wspomnieć o niespodziance, jaką dzieci sprawiły
swojej wychowawczyni – z okazji urodzin pani Idalii nagrały
wraz z panią Angeliką filmik z wyśpiewanymi przez nie
życzeniami, który został następnie wysłany szanownej
Jubilatce. 

fot. Angelika Cyniak
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Dla Obieżyświatów wspólne wyjście do teatru wraz
z0Tropicielami było dużym przeżyciem. Spektakl dał
wszystkim wiele radości, a podróż przez miasto była
dodatkową atrakcją. Dzieci z przejęciem uczestniczyły w0Balu
Wszystkich Świętych i postarały się o znakomite przebrania.
Była to okazja do zapoznania się z0wizerunkami i życiorysami
wybranych świętych – św.0Andrzeja, św. Krzysztofa,
św.0Doroty i św. Jana Pawła II. Obieżyświaty dostały także
specjalne zadania związane z zainteresowaniami tych
wyjątkowych postaci, np. tor przeszkód z piłką. Rozmowy
dotyczyły w0minionych dniach święta Wszystkich Świętych
i0Dnia Zadusznego – pojawił się temat światła jako symbolu
życia, a dzieci dowiedziały się, dlaczego na grobach pali się
znicze. Wykonały też pracę plastyczną – wyklejane papierem
kolorowym znicze, których szablon należało wyciąć, a potem
wydartymi kawałkami papieru starannie wykleić.
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OBIEŻYŚWIATY

fot. Ewa Kupiec
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KLASA I

fot. Julia Woźniak

Pierwszoklasiści poznają obecnie układ pokarmowy –
obejrzeli już film o tym, jak truskawka wpadła do jamy ustnej
i przebyła całą dalszą drogę. Dzieci skoncentrowały się
na0jamie ustnej – liczyły swoje zęby i odkryły, że język to nic
innego, jak silny mięsień, którym można poruszać
na0wszystkie strony. Sprawdziły też, ile to jest 6 metrów (już
wiedzą, że od ściany, do biurka wychowawczyni) i nie mogą
otrząsnąć się z wrażenia, że dokładnie tyle mierzą ich jelita
cienkie. Przygotowują się także do dyktanda graficznego.
Czytają sylaby, wyrazy i zdania – aktualnie ćwiczą ich
odczytywanie na głos z tablicy. Wprowadzona została literka
„d”, którą tradycyjnie piszą palcem po śladzie i na plecach
sąsiadów z ławki. Dzieci ćwiczyły też zastosowanie znaków 
 mniejszości, większości i równości, wykonując rozmaite
działania na tzw. „konkretach”, a potem na zbiorach liczb.
Podczas techniki chłopcy konstruowali modele samochodów
3D.
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KLASA IIT

Uczniowie poznali w tym tygodniu literkę
„ż”0i0odbyli szereg ćwiczeń na utrwalenie jej,
poprzez wyszukiwanie obrazków z przedstawieniem
przedmiotów zaczynających się na tę literę; przy
tej okazji dzieci przyglądały się pisowni
„rz”0i0„ż”0na0stosownych przykładach. Podczas
zajęć z WFu  zorganizowany został bieg
po0zabawki, które należało wrzucać do specjalnie
ustawionego pojemnika. Na technice chłopcy uczyli
się przeplatać i przyszywać guziki. Tzw. „ścieżka
poznawcza” dotyczyła w tym tygodniu święta
Wszystkich Świętych – dzieci omawiały hasła takie
jak „znicz”, „nagrobek”, „chryzantemy”, „cmentarz”.
Wprowadzony został nowy temat dbałości
o0higienę osobistą i nawyków higienicznych
w0toalecie.
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KLASA II

Podczas zajęć z plastyki, dziewczynki wykonywały pracę
z0plasteliny – najpierw formowały wałeczki, a potem układały
z nich swoje imiona. Zaimprowizowane zostały również zajęcia
nt. demokracji – spontanicznie przeprowadzono klasowe
wybory, ponieważ pojawiła się propozycja zmiany miejsc
w0ławkach, ale po głosowaniu  (powołana została nawet
komisja) i po podwójnym liczeniu głosów zdecydowano,
że0wszyscy uczniowie zostają na swoich dotychczasowych
miejscach. W tych dniach dzieci pisały dyktando, a jego treść
stanowiła jednocześnie zadanie matematyczne, które należało
następnie rozwiązać. Odbywała się też rutyna matematyczna,
tzw. „liczydełko” – dyżurni wybierają przykłady do rozwiązania
dla swoich rzędów; są to proste przykłady ułożone tak,
by0rozwiązał je każdy – dopiero wtedy można zgłosić się
po0zadania trudniejsze, tzw. „potrójną moc hybrydy”. Podczas
zajęć z WFu dzieci grały w rozmaite rodzaje tzw. „berków”.  
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KLASA III

Trzecioklasiści w dalszym ciągu dokonują analizy tekstu
czytanego oraz słuchanego – zadają pytania i wskazują
miejsca w tekście, gdzie pada na nie odpowiedź. Ćwiczą
pisanie planu wydarzeń do książki, a także do historyjek
obrazkowych. Wychowawca trenuje uczniów także
we0wnikliwym opisywaniu obrazków, wynajdując
nieoczywiste kadry, które dzieci muszą skomentować
i0tym samym odgadnąć, z jakiego kraju pochodzą
(ostatnio była to np.  Kuba i widoczny Fiat 126p). Uczą się
także odczytywania mapy Łodzi – potrafią wskazać, gdzie
dokładnie znajduje się ich szkoła oraz poszczególne
dzielnice miasta, a także własne miejsca zamieszkania.
Uczniowie opanowują krótki, choć skomplikowany wiersz
poświęcony osobie Jana III Sobieskiego. Powtarzali także
tabliczkę mnożenia poprzez grę – kostki dzieci stworzyły
same. Odbył się ponadto próbny test trzecioklasisty,
a0w0klasowym pamiętniku z własnej inicjatywy uczniów
pojawiło się w ostatnim czasie  kilka wpisów!

fot. Daria Pawlak
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KLASA V

fot. Daria Pawlak

Piątoklasiści razem z uczniami z klasy III wzięli udział
w kolejnych zajęciach matematycznych z serii
pt.0„bazówka” i „wyścigówka” – uczniowie utrwalali
poznane wiadomości oraz opracowywali pewne
zagadnienia na wyższym poziomie trudności. Wyrazili
także chęć udziału w mistrzostwach czytelnictwa, ale
nie dla swojej grupy wiekowej, tylko wyższej. Po tym,
jak zapoznali się ze spisem lektur dla klasy
V0stwierdzili, że większość pozycji już znają, więc
zainteresowali się tymi przeznaczonymi dla klasy VI.
Cała sprawa znajduje się aktualnie w rękach pani
Dominiki, która stara się umożliwić dzieciom
tę0ambitną zamianę. 
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Bal Wszystkich Świętych

Co roku na kilka dni przed świętem Wszystkich Świętych
w0przedszkolu i szkole organizowany jest Bal Wszystkich
Świętych – tak było i tym razem. W miniony czwartek
nasze korytarze wypełniły się postaciami świętych
i0błogosławionych z różnych epok, a pomysłowość
nauczycieli oraz rodzin w tej materii, jak i misterność
strojów zasługują na wielkie uznanie  oraz  gromkie
brawa! Intencją tego wydarzenia jest, by nasi podopieczni
przygotowali się do święta Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego w duchu chrześcijańskiej nadziei
i0wypływającej z niej – wbrew logice tego świata –
radości. Temu właśnie służyć miały odbywające się przy
okazji wczorajszych zajęć zabawy i  rozmowy nt. życia i
postaw wybranych świętych, których dzieci miały okazję
poznać nie tylko dzięki barwnym opowieściom, ale
i0bardziej osobiście – dzięki udziałowi w zadaniach
związanych z zainteresowaniami poznawanych postaci.
Warto wspomnieć choćby o uczniach klasy II i III, którzy
puścili wodze fantazji, improwizując spontaniczne scenki
ilustrujące przymioty rozmaitych świętych – wśród nich
np. św. Florian gaszący pożar wiadrami z wodą,
św.0Barbara wspierająca górników w ich ciężkiej pracy,
czy św. Jan Paweł II zachęcający młodych do modlitwy.
Trudno o doskonalsze przygotowanie do nadchodzących
świątecznych dni.

fot. M. Pietryszew vel Pietruszewka
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Warsztaty i wykład "Wyloguj się do życia"


