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Pierwszy tydzień po feriach obfitował w wiele wydarzeń.
Klasa terapeutyczna piekła pizzę, klasa I zaczęła
omawianie nowej lektury, a wszystkie grupy i klasy już
intensywnie przygotowują się do jasełek z okazji Dnia
Babci i Dziadka. 

A przed nami IV Łódzka Konferencja Wychowawcza, na
którą zaprosiliśmy świetnych prelegentów i już w przyszłą
sobotę czeka nas dzień pełen rodzicielskich inspiracji. 



wędrownicy

tekst

Numer 3luty 2023

WĘDROWNICY

W tym tygodniu Wędrownicy poświęcili dużo
czasu na próby do Jasełek. 
Natomiast tematem przewodnim zajęć byli
rycerze. Rozmawiali o tym kim jest rycerz, czym
się zajmował, a w ramach pracy plastycznej
wykonali smoki z rolek od papieru. 
W tym tygodniu bardzo zwracali uwagę na
umiejętność zachowania ciszy, cierpliwego stania
w parach i dbania o czysty mundurek

fot. E. Pasela
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PODRÓŻNICY

Numer 3 luty 2023

Podróżnicy ćwiczyli umiejętność dzielenia różnych
wyrazów na sylaby, dzieciom szczególnie
spodobało się dzielenie ich imion. 
W dużym skupieniu lepili z plasteliny zwierzęta.
Pojawiły się m.in. węże, koty, jeże. Dzieci
rozebrały choinkę, nie zapominając 
o posprzątaniu podłogi. Była to prawdziwa praca
zespołowa. Dużo czasu poświęcili na próby do
jasełek. Natomiast w zabawach ruchowych
powtarzali poznane sylaby. 



fot. Idalia Dyjaczyńskafot. Idalia Dyjaczyńska

TROPICIELE

Numer 3 luty 2023

fot. I. Dyjaczyńska

fot. I. Dyjaczyńska

Tydzień wypełniły próby do Jasełek. Tropiciele ćwiczyli
myślenie przyczynowo-skutkowe oraz koncentrację na
przykład przez układanie historyjek obrazkowych na
podstawie wysłuchanego opowiadania. 
Ćwiczyli swooje palce  poprzez wierszyki paluszkowe,
które uwielbiają. Natomias zajęcia z chustą animacyjną
były dla nich dużą radością. Świetnie ćwiczyli na niej
współpracę i osiąganie wyznaczanych celów. 
Z nawyków na luty ważne jest dla nich "pomagam
innych e rzeczach, które sam potrafię. Przychodzą 
i z radością opowiadają w czym i komu pomogli. 



fot. Ewa Kupiecfot. Magda Popa

OBIEŻYŚWIATY

Numer 3 luty 2023

bieżyświaty miłay zajęcia o tańcu. Dowiedzieli się
m.in. w jaki sposób powstał taniec współczesny,
jakie są podstawowe figury, między innymi: pas de
bourrée i chassé,  czym jest choreografia,  jak
należy rozpoczynać występ i czym go zakończyć.
A na koniec, dzięki pani Oli, naszej logopedce,
której pasją jest taniec, mieliśmy swój mały
„występ”.
Na plastyce było zimowe szaleństwo, bo przy
pomocy białej farby wymieszanej z mydłem i wodą
dzieci stworzyły zimowe obrazki. 
Także zerówka miała już pierwsze próby do
jasełek, a także wprowadzenie do cnoty hojności. 

fot. M. Popa
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KLASA I

Numer 3 luty 2023

Przed feriami I klasa przygotowała doświadczenie
dotyczące krystalizacji soli i w poniedziałek zaraz po
feriach zajęli się omówieniem, tego co się wydarzyło.
Podziwialiśmy jak z roztworu wody z solą powstały
piękne kryształy na nitce. W ramach kodowania
poznaliśmy nowy kod- alfabet Morse’a, który bardzo
zainteresował dzieci. W ramach cnoty miesiąca -
hojności klasa pierwsza przekaże dwie książki ze swojej
klasowej biblioteczki do biblioteczki świetlicowej, by inni
uczniowie również mogli z nich korzystać podczas cichej
świetlicy. Powtórzyliśmy i utrwaliliśmy wiedzę 
o czekoladzie. Z ramach zajęć matematycznych
ćwiczyliśmy dodawanie z przekroczeniem progu
dziesiątkowego i graliśmy w bingo, ale tym razem tylko
z liczb parzystych. 

fot. J. Woźniak
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fot. M. Pietryszew vel Pietruszewska

fot. M. Pietryszew vel Pietruszewska

W tym tygodniu ścieżka poznawcza dotyczyła odzieży
zimowej. Dopasowywaliśmy ubrania wg wzorów,
uzupełnialiśmy brakujące elementy garderoby,
czytaliśmy nazwy odzieży ( szalik, czapka, spodnie,
kozaki, skarpety, kurtka, rękawiczki, sweter). 
W ramach zajęć z terapii ręki uczyliśmy się zawieszać
ubrania na wieszak i zapinać guziki. Poznaliśmy
dwuznak dź. Utrwalaliśmy samogłoski oraz liczebniki
porządkowe. Na wf chłopcy robili trening rekruta,  
a dziewczynki grały w piłkę (ręczna, zbijak).
Uczyliśmy się robić listę na zakupy, ponieważ 
w piątek udaliśmy się do sklepu po składniki na 
 pizzę, którą wspólnie przygotowaliśmy i oczywiście
zjedliśmy. 

 



fot. Natalia Kubiakfot. Natalia Kubiak

KLASA II

Numer 3 luty 2023

Klasa II przygotowywała się do konkursu Świetlika. Dowiedzieliśmy się czym są
odciski palców i linie papilarne. 
Natomiast w ramach retoryki od kilku tygodni dziewczynki z klas 2 i 3  pogłębiały
wiedzę w zakresie umiejętności przeprowadzania wywiadów.
Uczyły się kulturalnego zadawania oraz formułowania pytań zgodnych 
z zainteresowaniami rozmówcy. Zgodnie z harmonogramem we wtorek miał
miejsce pierwszy wywiad- z Panią Agnieszką Lipińską. Dziewczynki wcześniej
wręczyły zaproszenie z datą i miejscem wywiadu. Uczennice mimo stresu sprostały
zadaniu. Pytania, które zadawały dotyczyły ferii, pasji, ale nie tylko... pytały
również o poważniejsze kwestie jakimi są wybory zawodowe oraz wartości
życiowe. Alicja i Helena wykazały się umiejętnością podążania za rozmówcą 
i elastycznie dopasowywały pytania do otrzymywanych wypowiedzi. Tym
sposobem dowiedzieliśmy się, że nasz Pani Agnieszka jest fanką wycieczek
camperowych. Poznaliśmy jej przygody zarówno te wesołe jak i ... przerażające!
Dziewczynki z zafascynowaniem dopytywały o szczegóły wypraw. Wyżej
opisywana forma lekcji ma nie tylko formę zabawy. Uczennice uczą się
formułowania pytań i kultury wypowiedzi. Wiedza jaką nabywamy dotyczy
również kwestii takich jak nie przerywanie wypowiedzi, podążanie za rozmówcą,
kulturalne odpowiedzi na pytania i wiele innych. W najbliższych tygodniach
uczennice klas 2 i 3 będą przeprowadzały wywiady z kadrą szkolną oraz
przedszkolną. Dziewczynki przygotowują pytania i trenują umiejętność
improwizacji.
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W tym tygodniu trzecioklasiści omawiali odmianę czasownika w
danej liczbie i czasie, przymiotnika w danej liczbie i rodzaju.
Omawiali również powiedzenia takie jak: dostać białej gorączki,
wpaść w czarną rozpacz, zrobić się czerwonym jak burak,
widzieć jak przez mgłę, być 
w siódmym niebie,  wiercić komuś dziurę w brzuchu.  Uczniowie
wykonywali także zadania z treścią na mnożenie, dzielenie,
dodawanie i odejmowanie. Poniedziałek został także ogłoszony
dniem próbnych testów 3-klasisty. W minionym tygodniu
uczniowie realizowali część słuchania ze zrozumieniem.
Liczydełko przyjęło na jakiś czas formę krótkich zadań z treścią,
które uczniowie mają za zadanie rozwiązać w czasie ok. 7 minut.
Na kodowaniu omawiali liczydło soroban. 
Po przerwie odbyło się także spotkanie klasowe, podczas
którego zostały omówione bieżące sprawy, które sprawiają
trudność klasie. 
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KLASA V

Numer 3 luty 2023

Piątoklasiści rozpoczęli nowy trymestr nowymi cnotami.
Cnotą kardynalną jest męstwo, a moralną cierpliwość. 
Uczniowie mają nowe zeszyty do wypracowań z języka
polskiego, do których otrzymali kryteria dotyczące
dłuższych wypowiedzi pisemnych. 
Z matematyki otrzymali nowe projekty miesięczne do
wykonania w zespołach, natomiast na angielskim
wprowadzono nowy czas "past perfect". Także edukacyjnie
trzeci trymestr zaczął się wieloma nowościami. 
Chętni uczniowie przygotowują także jasełka, w których nie
będzie występować Święta Rodzina, ale opowiedziana
historia będzie bardzo ciekawa i dotycząca tego, co
najważniejsze. 


