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Do  świąt Bożego Narodzenia pozostał raptem tydzień, o czym
przypominają nam dawno rozpieczętowane adwentowe
kalendarze, melodie kolęd rozbrzmiewające na szkolnych
ioprzedszkolnych korytarzach, radosny dziecięcy śpiew,
aoponadto – smakowity zapach pierniczków
przygotowywanych tu i ówdzie przez uczniów kolejnych klas. 
Dzisiejszy popołudniowy kiermasz świątecznych wypieków
zorganizowany przez trzecioklasistów wprowadził wszystkich
wobłogi stan odprężenia po tygodniu nauki i wytężonej pracy –
jesteśmy dumni z naszych  podopiecznych i ich inicjatywy!
Przypominamy Państwu o sobotnim Dniu Skupienia, który
pooraz pierwszy odbędzie się w naszej szkolnej kaplicy –
doozobaczenia!
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WĘDROWNICY

Dzieci wyczekują Bożego Narodzenia i żeby dać upust swojej
tęsknocie przygotowali w tych dniach świąteczne kartki oraz
łańcuch papierowy – na każdym pasku widniała cyferka,
którą należało napisać po śladzie i dopiero wtedy można
było skleić ogniwo. Wychowawczyni podkreśla,
żeoWędrownicy pieczołowicie dbają o porządek i nie trzeba
im o tym przypominać! Ostatnio zajęcia z psychomotoryki 
 poświęcone były rozmaitym zimowym zabawom – dzieci
urządzały sobie przejażdżki na „sankach” z koca, rzucały się
papierowymi śnieżkami i przeskakiwały po obręczach niczym
po krze lodu, żeby nie wpaść do wody. Zrobiły też śnieżną
burzę w torebce – do środka maluszki powkładały pocięte
drobiny papieru i dmuchały w nie przez słomkę. Odwiedziny
pań policjantek zrobiły na nich duże wrażenie – podobno
odoparu dni niemal każdy Wędrownik utrzymuje,
żeowoprzyszłości nosić będzie policyjny mundur!
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PODRÓŻNICY

Podróżnicy zapalili trzecią już świecę na wieńcu adwentowym,
a przy tej okazji dowiedzieli się o tzw. „niedzieli radości” oraz
dlaczego ksiądz miał tego dnia różowy ornat. Dzieci usłyszały
też o zimowych zwyczajach wybranych zwierząt, a żeby
utrwalić wiadomości grały w grę, w której należało dopasować
w pary obrazki zwierząt z ich sposobem na przetrwanie zimy.
Pojawił się między innymi zmieniający futro lis, gromadząca
zapasy wiewiórka, przygotowujący gawrę niedźwiedź
ioodlatujący do ciepłych krajów bocian. Kolejne dni
poświęcone były tematycznym zabawom i kartom pracy wokół
tych właśnie informacji. Podróżnicy ćwiczyli rozpoznawanie
samogłosek dużych i małych – umieszczali odpowiednie
żołędzie w stosownie oznakowanych dziuplach wiewiórek.
Podczas psychomotoryki trenowali turlanie piłki i chodzenie
boso po linie. Wykonali też świąteczne kartki. W tym tygodniu
wraz z Wędrownikami wzięli udział w spotkaniu z paniami 
 policjantkami, które opowiedziały wszystkim o zasadach
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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TROPICIELE

Tropiciele coraz lepiej dodają – liczą od tyłu, liczą co 2 i wplatają
odliczanie w przebieg tzw. „poranka”, sprawdzając przy okazji, kto dziś
jest, a kogo brakuje. Rozwiązywali też ostatnio krzyżówki, np.oprzy
rozsypanych obrazkach leżały nieuporządkowane literki, które trzeba
było ułożyć tak, żeby powstało hasło. Dzieci ćwiczyły analizę i syntezę,
np. pisząc ze słuchu, czy rozbierając na zgłoski własne imiona. Szopka
Tropicieli nieustannie się powiększa – ostatnio dzieci dołożyły do niej
kilka owieczek i osiołka. Jednym zonajświeższych zadań wyciągniętych
z kalendarza adwentowego było wyzwanie, by do końca adwentu każdy
stworzył własną, prostą grę planszową. Podczas spaceru dzieci wybrały
się na górkę, gdzie zjeżdżały do woli, a na przedszkolnym patio
woramach zabawy przerzucały śnieg swoimi zabawkowymi łopatami!
Woramach małej motoryki powstały wizerunki św. Mikołaja – wykonanie
brody zopapierowej harmonijki stanowiło nie lada wyzwanie. Tropiciele
czytają świąteczne opowiadania, a każde zwieńczone jest piosenką, na
którą wszyscy bardzo zawsze czekają i z radością wspólnie śpiewają.
Zoprzejęciem uczestniczyli także w wykładzie pań policjantek, które
przyniosły dzieciom kodeks ruchu drogowego do kolorowania!
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OBIEŻYŚWIATY

Obieżyświaty poznały Metodą Dobrego Startu literkę
„n”, a także powtarzały i utrwalały paradygmaty
zo„s”oio„z”. Podczas tzw. „poranków” wprowadzone
zostały bity słowne z wyrazami z „rz” oraz bity
obrazkowe przedstawiające potrawy wigilijne. Dzieci
zrobiły także dekoracyjne kartki świąteczne i w dalszym
ciągu uczą się śpiewania kolęd. Warto wspomnieć,
żeowłasnoręcznie przygotowały ostatnio grę logiczną,
woktórą grały następnie podczas zajęć. Doskonaliły
ponadto dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Pod
koniec tygodnia dzieci zaczęły czytać nową lekturę „Idą
święta! O Bożym Narodzeniu, Mikołaju i tradycjach
świątecznych na świecie” M. Utnik-Strugały. Dużym
przeżyciem była dla nich wizyta pań policjantek, które
zajmująco przedstawiły im niebezpieczeństwa związane
z ruchem drogowym.

fot. Magda Popa
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KLASA I

fot. Julia Wożniak

Pierwszoklasiści odszyfrowywali kolejne dyktanda graficzne oraz
przedstawiali dalsze prezentacje dotyczące witamin. Ćwiczyli
pisownię wyrazów z „ó” i obserwowali, jak dokonuje się wymiana
na „o”. Układali też wielkoformatowe litery „ó”ozowyciętych
drobno figur geometrycznych. Brali również udział w pisaniu
naoczas, żeby wyrobić sobie dobre tempo pracy – należało w ciągu
6 minut przepisać w liniaturze pod spodem 3 zdania wpisane
przedtem do zeszytów  przez wychowawczynię. Wprowadzona
została ponadto literka „w”.. Odbywały się próby głośnego
czytania i uważnego słuchania – po przeczytaniu kawałka historii
dzieci musiały odpowiadać na pytania dootekstu. Zostały już
rozdzielone zadania przed klasową wigilią, a w planach są jeszcze
świąteczne klasowe porządki. Dzieci przeprowadziły kolejne
doświadczenie, byosprawdzić tym razem, jak działa ludzkie oko.
Podczas lekcji plastyki i techniki dzieci wraz z uczniami z innych
klas zaczęły budować igloo ze śniegu na szkolnym boisku.
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KLASA IIT

Drugoklasiści wzięli udział w warsztatach mikołajkowych
zorganizowanych w okolicznej bibliotece – na miejscu wykonali
podobizny św. Mikołaja z papierowych talerzyków i dekorowali
choinki. Uczestniczyli w spotkaniu z paniami policjantkami
iozociekawością wysłuchali, jakie niegroźne z pozoru
zachowania mogą być niebezpieczne w czasie jazdy
samochodem, czy w trakcie poruszania się po pasach. W tym
tygodniu ścieżka poznawcza dotyczyła pierniczków – uczniowie
musieli ułożyć w odpowiedniej kolejności historyjkę obrazkową
przedstawiającą proces pieczenia tych świątecznych
ciasteczek. Przez kilkanaście tygodni podczas zajęć z WFu
ćwiczyli wybrane czynności ruchowe zaczerpnięte z treningów
MATP, a następnie doskonalili je; były to m.in.: czołganie,
robienie podporu, chód równoważny. W czasie lekcji języka
angielskiego dzieci ubierały choinkę i poznawały angielskie
słówka na określenie konkretnych choinkowych ozdób.

fot. Magdalena Pietryszew vel Pietruszewska
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KLASA II

Uczniowie przedstawiają kolejne prezentacje w ramach
projektu „Człowiek”. Przeprowadzili kolejne próby
przedstawienia w języku angielskim i podczas lekcji
tego języka opracowali specjalne zaproszenia dla
rodziców. Szlifują także tabliczkę mnożenia do 30 –
wotym tygodniu powinna zostać opanowana już przez
wszystkich. Przyszedł czas na kolejny wiersz 
 miesięczny – każdego miesiąca dzieci recytują inny
utwór, a ich dodatkowym zadaniem jest samodzielne
pilnowanie terminu zaliczenia. W tych dniach dzieci
zaczęły także omawiać lekturę pt. „Afryka Kazika”
Ł.oWierzbickiego. Koniec tygodnia drugoklasiści
zwieńczyli radosnym kolędowaniem oraz pieczeniem
pierniczków z koleżankami i kolegami z klasy IIT. 

  fot. Natalia Kubiak   
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KLASA III

W klasie III cały tydzień upłynął pod znakiem pierniczków
ioprzygotowań do piątkowego kiermaszu. Niezależnie
odoprac odbywających się w szkole, powstała także oddolna
inicjatywa jednej z rodzin, która zaprosiła do siebie uczniów
na dodatkowe pierniczkowe wypieki, by zwiększyć jeszcze
ilość produktów na sprzedaż do zaoferowania – udało się
upiec 250 sztuk korzennych specjałów! Dzieci pisały także
życzenia świąteczne do najbliższych – jednymi z najczęściej
pojawiających się były życzenia „cierpliwości do dzieci”!
Trwają ćwiczenia z rozwiązywania zadań z treścią oraz
obliczenia w słupku; wychowawca wplata w przebieg zajęć
materiały z tzw. matematyki singapurskiej, a ponadto raz
wotygodniu dzieci mają lekcję matematyki z p. Darią, która
uczy piątoklasistów – w ten sposób dzieci przyzwyczajają się
do zajęć z nauczycielami tzw. „przedmiotowymi”. 
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Piątoklasiści przygotowują w ścisłej współpracy swoją salę na klasową
wigilię – osadzili choinkę w stojaku i pięknie ją ubrali. Chłopcy ustawili
specjalny karton na świece okopowe dla walczących o wolność Ukrainy –
woramach tej samej akcji zaangażowali się w wydobywanie resztek wosku
zouzbieranych świeczek. Podczas zajęć z biologii uczniowie omawiali
zagadnienia samożywności i cudzożywności – zajęcia przybrały formę gry
wokalambury, tj. wychowawczyni tłumaczyła nowe pojęcia i procesy
zaopomocą gestów i ilustracji, aouczniowie przez cały czas trwania lekcji
tłumaczyli bardzo aktywnie wprowadzany materiał. Dowodem tego mogą
być ich bogato ilustrowane notatki w zeszytach! Lekcje języka polskiego
upłynęły naoomawianiu lektury pt. "Chłopcy z Placu Broni". Dzieci
 stworzyły fiszkę, na której znalazły się najważniejsze informacje
zaczerpnięte zolektury, a kolejnego dnia, korzystając ze śnieżnej pogody,
ulepiły naoboisku makietę Placu Broni; działania te poprzedziły
sporządzeniem planu technicznego. Poznały również genezę omawianej
powieści ioćwiczyły redagowanie notatek z rozmaitych źródeł. Rozwiązały
też specjalny quiz na temat świata przedstawionego w powieści.
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KLASA V

Magdalena Gorący


