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Z życia szkoły 

 Drugi tydzień upłynął nam na wdrażaniu w życie kolejnych 

pomysłów. Ciągle coś udoskonalamy i dopracowujemy, sprawdzamy i 

weryfikujemy, tak aby wybrać to co najlepsze dla naszych uczniów.  

Ze szkolnych ciekawostek: trwają już zajęcia z tańca, a od 

niedawna także nauka gry w szachy oraz uwielbiana przez chłopców 

piłka nożna! 

 A to dopiero początek!  
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Nasza klasa 

 W naszej klasie zaszły 

pewne zmiany. Pojawiła się 

nowa koleżanka – Jagoda! I od 

razu rozpoczęła współpracę ze 

swoimi kolegami i koleżankami. 

Oby tak dalej Jagódko! 

 W tym tygodniu ruszyliśmy 

odważniej w stronę edukacji. Na pierwszy ogień poszła matematyka, 

która bynajmniej nie musi być trudna i nudna! A wszystko to za 

sprawą kart, które jeszcze  nie raz pomogą nam uczyć się dodawać i 

odejmować, a w przyszłości także mnożyć i dzielić.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozbudzaliśmy też dziecięcą ciekawość czytania (u jednych już 

wyraźnie rozbudzoną, u innych jeszcze uśpioną ). Dzieci podeszły 

do zadania bardzo poważnie, po chwili okazało się jednak, że jest 

ono świetną zabawą. Bo kto powiedział, że czytać można tylko 

„prawdziwe” wyrazy? Warto czasem pofantazjować i tworzyć własne! 
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Co w przyszłym tygodniu? 

 Zeszyt czeka, głowa pełna pomysłów, teraz trzeba jeszcze tylko 

przygotować rączkę. Przez najbliższy czas będziemy pracować nad 

poprawnym chwytem ołówka. Jest on bardzo istotny dla 

prawidłowego rozwoju rączki oraz wygody późniejszego pisania 

dłuższych tekstów. Z tego względu dzieci zostały wyposażone w 

specjalne ołówki oraz nasadki ułatwiające przyjmowanie 

prawidłowego ułożenia paluszków.  

 
„Tajny projekt” trwa nadal. Na chwile obecną nie możemy 

zdradzić nic więcej. Wspólnie z dziećmi liczymy na Państwa 

cierpliwość  

Prosimy, aby dzieci przyniosły na początku tygodnia puste 

opakowanie po dowolnej bombonierce. 



Strona | 4  
 

Ciekawostki 

 Korzystając z każdej chwili bawimy się z dziećmi w różne 

edukacyjne zadania. Jednym z nich, w ramach szybkiej powtórki z 

przedszkola, było ułożenie „Zagadek o figurach geometrycznych”. Oto 

i one, praca domowa dla Rodziców:   

Co to jest? 

„Ma proste boki, ale nie wszystkie są tej samej wielkości, są krótsze i 

dłuższe, tyle samo jest tych dłuższych i krótszych, ma cztery boki.” 

Co to jest? 

„Ma wszystkie równe boki, ma cztery boki i cztery rogi, ma w sobie 

dwa trójkąty.” 

Co to jest? 

„Ma trzy rogi i trzy boki, z dwóch takich można zrobić kwadrat.” 

Co to jest? 

„Jest okrągłe, podobne do buzi, jajka, takie jak owal, ma zero boków.” 

 

KONIEC 

 

 

 

 

 

 


