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Składamy na Państwa ręce pierwszy wiosenny numer
iożyczymy przyjemnej lektury. Miniony tydzień
wrazozopierwszymi promieniami wiosennego słońca
wlałoow serca wszystkich otuchę i radość – niech nam
one uprzyjemnią sobotni i niedzielny odpoczynek. 
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Wędrownicy pod opieką Obieżyświatów wybrali się
dooteatru Pinokio na spektakl „Echy i achy, chlipy
iochachy”. Dzieci stały w parach z kolegami oraz
koleżankami z najstarszej przedszkolnej grupy i przez cały
dzień pozostawały pod ich czujnym okiem, również podczas
podróży tramwajem, która była dla maluszków dużym
przeżyciem. Dzieci obchodziły Światowy Dzień Zespołu
Downa – każdy miał na sobie tego dnia dwie różne
skarpetki, a podczas zajęć rozmawiali z wychowawczynią
nt. niepełnosprawności. W sali z początkiem Wielkiego
Postu zawisła na ścianie korona cierniowa, którą
Wędrownicy stopniowo ozdabiają coraz to nowymi
własnoręcznie wykonanymi kwiatami dobrych uczynków.
Rozpoczął się w tym miesiącu projekt „Tajemnice lasu” –
każdy Wędrownik opracowuje w domu z rodzicami
prezentację na wylosowany temat, dotyczącą leśnej rośliny
lub zwierzęcia.



fot. Dominika Boczekfot. Dominika Boczek fot. D. Boczek

fot. D. Boczek

PODRÓŻNICY

Numer 4marzec 2023

fot. D. Boczekfot. D. Boczek

Podróżnicy rozpoznawali podczas zajęć zwiastuny wiosny
iowykonali specjalny plakat im poświęcony. Przypominali
sobie także zasady obowiązujące w grupie – o  różnych
porach dnia je przytaczali i głośno wypowiadali. Zajęcia
plastyczne upłynęły maluszkom na tworzeniu bocianów
zaopomocą dłoni pociągniętych farbami. W czasie
Światowego Dnia Zespołu Downa Podróżnicy
zaprojektowali swoje skarpetki. Udało się im także wybrać
na pierwszy wiosenny spacer do parku. 
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Tropiciele z radością uczestniczą w spotkaniach z Tatusiami,
którzy przychodzą na zajęcia, by przeczytać dzieciom wybrane
książki. Dzieci powtarzają sylaby z „m”, „p” i „b”. W tym tygodniu
nie ustawiały się w parach, a w trójkach – wszystko po to,
byojeszcze lepiej opanować liczenie co 3. Projekt „Dzieci świata”
trwa w najlepsze, a ostatnio wszyscy przenieśli się za przyczyną
fantastycznych prezentacji w odległe strony – na Hawaje,
dooHiszpanii i Japonii. To okazja do ćwiczenia się
woopanowywaniu tremy i zapamiętywaniu istotnych informacji,
a także do spędzenia czasu z rodzicami przy wspólnym działaniu
podczas przygotowań. Dotychczas dzieci zaskoczone zostały
pomysłowością swoich koleżanek i kolegów, którzy postarali się
o barwne stroje, produkty do degustacji i autentyczne
przedmioty użytku codziennego z dalekich zakątków świata.
Codziennie Tropiciele wyklejają swojego baranka dobrymi
uczynkami, by każdy gotowy był na Wielką Noc. 
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W tym tygodniu Obieżyświaty  poznały Metodą Dobrego
Startu cyfrę 4 oraz literę „k”.  Każdego dnia odbywały się
spotkania z cyklu „Poczytaj mi Tato” – chętni tatusiowie
odwiedzali dzieci podczas zajęć specjalnie
pooto,obyoprzeczytać wszystkim ulubioną książeczkę
swojej pociechy. Dzieci obchodziły Światowy Dzień Zespołu
Downa, a także wybrały się do teatru Pinokio na spektakl
wraz z Wędrownikami. Ćwiczyły się tym samym w cnocie
odpowiedzialności, bo przez całą drogę do teatru a także
już na miejscu każdemu Obieżyświatowi przypisany był
jeden Wędrownik, którym miał opiekować się w czasie
kulturalnego wyjścia. Dzieci wykonały także ostatnio kartki
wielkanocne, które rozesłane zostaną do różnych instytucji .
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Pierwszoklasiści  poznali l itery "ć" i "ń". Utrwalają zasady
pisowni, a dokładniej – kiedy zmiękczać przez kreseczkę, a kiedy
dodając "i". Jednocześnie powtarzają podział l iter na samogłoski
iospółgłoski. W dalszym ciągu ćwiczą odejmowanie
zoprzekroczeniem progu dziesiątkowego oraz w pracy
zokalendarzem; liczą pełne tygodnie, wskazują  poprawne daty
iorozwiązują zadania tekstowe. Uczniowie przedstawiają kolejne
prezentacje w ramach projektu "Zamek" – wychowawczyni
wyjawiła, że jej wychowankowie odliczają z wypiekami czas
dooczwartku, bo wtedy właśnie odbywają się wystąpienia.
Woramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa dzieci
wysłuchały prelekcji nt. niepełnosprawności; odbywały się także
liczne rozmowy poświęcone odmienności i szacunkowi.
Pierwszoklasiści trenują się w cnocie miesiąca –
odpowiedzialności – dlatego w minionym tygodniu posadzili
woklasie bratki, a dziś cebulki na szczypiorek do wiosennych
kanapek.
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Drugoklasiści hucznie obchodzili Światowy Dzień
Zespołu Downa. Na tę okoliczność samodzielnie
przygotowali i upiekli wyborne ciasteczka dla uczniów
całej szkoły. Wzięli też udział w specjalnie
zorganizowanym przez piątoklasistów turnieju
sportowym, podczas którego wcielil i  się w kapitanów
poszczególnych drużyn. W tym tygodniu odbywały się
ponadto zajęcia związane o z wiosną – dzieci omawiały
szczegółowo tę porę roku. Pojawiło się przysłowie
„womarcu, jak w garncu”, a oprócz tego trwa nauka
wiersza „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno”.
Uczniowie ćwiczyli też dodawanie z wykorzystaniem
metody Numicon.



fot. Natalia Kubiakfot. Natalia Kubiak

KLASA II

Numer 4marzec 2023

fot. N. Kubiak

fot. N. Kubiak

Drugoklasiści doskonalą motorykę małą poprzez ćwiczenia
zopiankoliną – podczas kwadransa wychowawczego dzieci
wykonują krótkie zadanie, korzystając z otrzymanej porcji
substancji. Na framudze drzwi do sali pojawiły się „przyciski”;
pooprzekroczeniu progu dzieci zaznaczają w jaki sposób chciałyby
się przywitać lub pożegnać – wybór obejmuje przytulenie,
przybicie piątki lub słowną wymianę uprzejmości. Przy tej okazji
dzieci miały możliwość omówienia z wychowawczynią rozmaite
formy okazywania uczuć. Ostatnio rozmowy dotyczą budowania
relacji i uczuć.  Uczniowie czytali spektakl podarowany przez
mamę jednej z uczennic. Role zostały rozdzielone i każdy mógł
poćwiczyć czytanie na głos i cierpliwie słuchanie, gdy przyszła
kolej na kolegów. Projekt „Planety” dobiega końca. Dzieci
wogrupach prezentowały przygotowane prezentacje.  Funkcjonuje
już nowa rutyna matematyczna w postaci tabliczki mnożenia –
wszyscy, wysłuchawszy działania wygłoszonego przez
wychowawczynię, błyskawicznie zapisują na specjalnie
przygotowanych kartkach wynik i podnoszą je tak, by były
widoczne dla nauczyciela, ale nie dla kolegów. Następnie
wychowawczyni wypowiada prawidłowy wynik, a dzieci tym samym
dowiadują się , czy dobrze obliczyły. 
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Trzecioklasiści odpowiedzialni byli w tym tygodniu
zaoprzygotowanie łańcucha kolorowych skarpetek, które
wcześniej przygotowane zostały z papieru przez uczniów
wszystkich klas. Łańcuch ozdobił korytarz na całej jego
długości i objął łącznie 121 skarpetek. Uczniowie napisali też
tzw. „test trzecioklasisty” – ostatnio nacisk położony jest
przez wychowawcę na umiejętność pracy z tekstem.
Coowtorek odbywa się dyktando – za każdym razem dzieci
odczytują jakąś ciekawostkę ze świata, a następnie piszą
krótki komentarz do przeczytanego tekstu. Uczniowie
przygotowują się także do tzw. „sezonu ogródkowego” –
sadzonki kukurydzy i pomidorów wschodzą już na klasowym
parapecie. Powstaje także ogrodzenie, które zabezpieczy
grządki przed uderzeniami piłek. W tym miejscu uczniowie
wraz z wychowawcą przesyłają wszystkim rodzicom wyrazy
wdzięczności za zaangażowanie.
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Piątoklasiści podczas lekcji języka polskiego analizują
zdania. Poznali już  rodzaje podmiotów, a także tworzyli
zdania bezpodmiotowe. Rozpoczęli ponadto przygotowania
do konkursów polonistycznych. Lekcje języka hiszpańskiego
upłynęły im na tłumaczeniach tekstów oozróżnicowanej
tematyce i stopniu trudności – naoostatnich zajęciach
wykonali też mini quiz, żeby zweryfikować, na ile udało się
zrozumieć opracowywany tekst. Na lekcjach matematyki
otwarty został dział ułamków dziesiętnych. Dzieci otrzymały
karty współpracy, a w ramach wstępu do tematu klasyfikacji
czworokątów wykonały tangramy. W Światowy Dzień Zespołu
Downa uczniowie V klasy zorganizowali zawody sportowe dla
całej szkoły, a uczniowie klasy terapeutycznej byli
kapitanami utworzonych drużyn. Zaaranżowane zostały
rozmaite konkurencje sportowe, takie jak, np. tor przeszkód,
czy przeciąganie liny.


