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Z życia szkoły i klasy 

 Mikołajkowy tydzień upłynął nam 

wszystkim pod 

znakiem wielu 

atrakcji. Mieliśmy 

okazję rozwijać 

swoje 

umiejętności 

techniczno-

plastyczne m.in. 

robiąc własne ozdoby choinkowe,  
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ale także „oswajając” poznane cyferki nowym 

sposobem. Zabawa różnymi materiałami i fakturami 

dała nam dużo radości, ale pomogła także utrwalić 

wiedzę matematyczną.  

 

 

 

 

 

Ciekawym dla Pierwszaków przeżyciem były obchody 

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Kilka prostych 

zabaw pozwoliło nam zrozumieć trudności z jakimi na co dzień 

spotykają się osoby niewidzące, niesłyszące czy na wózkach. 

Wierzymy, że większa świadomość uczniów przełoży się w 

przyszłości na ich empatyczny i pomocny stosunek do osób 

niepełnosprawnych.  
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Kolejny dzień w szkole i 

kolejne atrakcje!  W czwartek 

gościliśmy w naszej szkole 

Panią Joannę, mamę 

Joachima, która poprowadziła 

dla naszych uczniów lekcję z 

elementami dogoterapii. 

Dzieci miały okazję zapoznać 

się z dwoma psiakami oraz 

dowiedzieć się wielu przydatnych informacji o psach. Uczyliśmy się 

m.in. jak odpowiednio przywitać się z psem i jak się zachować, aby 

nie wzbudzić zdenerwowania w nowo poznanym piesku. 

Rozmawialiśmy także na temat odpowiedzialności za swojego pupila, 

dbania o jego potrzeby, konieczności szczepień, wizyt u weterynarza 

itp. Dowiedzieliśmy się także co nieco o psach „pracujących” – 

ratownikach, przewodnikach, opiekunach, psach policyjnych oraz 

serwisowych. 
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Jak się pewnie wszyscy domyślają, mamy nadzieję rozszerzyć 

zajęcia z pieskami o kilka kolejnych spotkań  W tym miejscu 

dziękujemy także wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji 

zbiórki karmy dla porzuconych psów, którymi opiekuje się Pani 

Joanna, mamy nadzieję, że znajdą one kiedyś dla siebie nowe domy. 

Nam udało się zebrać dla nich oprócz karmy także  koce, ręczniki, 

kagańce, miski, a nawet witaminowe przekąski. Serdecznie 

dziękujemy   

W czwartek z kolei mieliśmy szkolne spotkanie z panią 

policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Odsyłamy tu 

do artykułu zamieszczonego na stronie egarwoli.pl 

(http://egarwolin.pl/index.php/ciekawostki/7956-policjantka-odwiedzia-

kuni-talentow). Warto jednak zaznaczyć, iż spotkanie to wywarło na 

dzieciach duże wrażenie i miejmy nadzieję, że  przestrogi i  ochronne 

http://egarwolin.pl/index.php/ciekawostki/7956-policjantka-odwiedzia-kuni-talentow
http://egarwolin.pl/index.php/ciekawostki/7956-policjantka-odwiedzia-kuni-talentow
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odblaski od pani policjantki na długo pozostaną w głowach i  na 

plecakach naszych uczniów. 
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Zwieńczeniem całego aktywnego tygodnia był mikołajkowy piątek! 

Nasze Pierwszaki zobaczyły tego dnia co to tak naprawdę znaczy 

BYĆ prawdziwym 

Mikołajem. Udało im się zakraść do sali Przedszkolaków (pod ich 

nieobecność) i pozostawić dla maluchów robione przez wszystkich 

uczniów puzzle. Jak się okazało, bezinteresowne dawanie prezentów 

dało nam wiele radości! Następnie przyszedł czas na wręczenie 

sobie nawzajem własnoręcznie robionych prezentów. To także było 

ciekawe doświadczenie! Chyba wszyscy zrozumieli dlaczego 

prezenty robione mają większą wartość niż kupowane 
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No i na sam koniec odwiedził nas kto? Święty Mikołaj we własnej 

osobie! Wspólne ubieranie choinki, rozmowy i zabawy na dywanie 

stanowiły jedynie przedsmak nadchodzącej niespodzianki. Bo Mikołaj 

jak to Mikołaj przyniósł ze sobą upominki dla każdego  Można było 

zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk, zjeść coś smacznego i 

pobawić się upominkiem w towarzystwie Świętego. Miejmy nadzieję, 

że 24 grudnia też nikt nie znajdzie pod choinką rózgi ;) 
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Co w przyszłym tygodniu? 

W przyszłym tygodniu tematem przewodnim będzie: Świat baśni. 

W przyszłym tygodniu szczególną uwagę poświęcimy instrumentom 

muzycznym. 

Ciekawostki 

 W rubryce ciekawostek umieszczamy tym razem zdjęcia 

naszych Pierwszaków prowadzących lekcję angielskiego dla 

Przedszkolaków  aż ciężko powiedzieć kto wyniósł z tej lekcji więcej 

cennych doświadczeń  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC 


