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Z życia szkoły 

  W tym tygodniu, we wtorek, odbyło się szkolne spotkanie z 

Rodzicami. Oprócz części oficjalnej, czyli przedstawienia przez Panią 

Annę Jaroń dokumentacji szkolnej, Rodzice i wychowawcy mieli 

okazję spotkać się w salach klasowych i omówić kilka kwestii 

organizacyjnych. Przypominamy że naszym podstawowym 

ustaleniem jest zakaz przynoszenia przez dzieci słodyczy do szkoły. 

 Informujemy również, że w nadchodzącym tygodniu w piątek 

10.10.2014r o godz. 16.30 w naszej szkole odbędzie się Ceremonia 

Pasowania na Ucznia. Serdecznie zapraszamy! 

 A teraz kilka wspomnień! Uczniowie naszej szkoły mają już za 

sobą pierwszą wspólną wycieczkę  podróż po sadach okazała się 

pełną wrażeń i poruszającą wszystkie zmysły, głównie smakowe! 
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Nasza klasa 

   

 W tym tygodniu w naszej 

klasie królowała matematyka. 

Oprócz poznawania literek i 

cyferek udało nam się 

wygospodarować czas na kilka 

dodatkowych zabaw. Jedna z nich 

polegała na wzajemnym układaniu 

sobie zadań matematycznych z 

użyciem naszych liczmanów (czyt. 

kasztanów) oraz znaków mniejszości i 

większości. Dzieci prześcigały się w 

pomysłach na co raz trudniejsze 

łamigłówki i trzeba przyznać że 

rozwiązywanie ich szło im świetnie! 

Do tego stopnia, że wciągnięci w 

zabawę spóźniliśmy się na obiad 10 minut!  

 Udało nam się także stworzyć matematyczną tablicę z liczbami 

od 1 do 100. Metodą prób i błędów dopasowywaliśmy liczby do 

odpowiednich wierszy i kolumn. Zadanie trudne, ale wykonane 

idealnie! Nasza tablica jeszcze nie raz pomoże nam odnaleźć się w 

matematycznym świecie, nawet w klasach starszych.  
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 W związku z Dniem Chłopaka, który miał 

miejsce we wtorek, zorganizowaliśmy sobie 

zabawę w poszukiwanie skarbu. Stworzyliśmy 

mapę która była technicznym rzutem naszej 

sali z góry, 

ukryliśmy 

skarb (prawdziwą lunetę) i 

zaprosiliśmy do zabawy klasę II. 

Poszukiwania były co najmniej 

emocjonujące, jednak najważnieszym 

elementem zabawy był sam moment 

tworzenia mapy. Wymierzyliśmy 

stópkami długości naszej sali, określiliśmy położenie głównych 

elementów wyposażenia i przenieśliśmy to wszystko na kartkę 

papieru. Tu także przydały się matematyczne umiejętności – 

skalowanie i orientacja przestrzenna. Zachęcamy do tworzenia map 

razem z dziećmi  

 Na koniec tygodnia mieliśmy okazję przeprowadzić zajęcia 

pokazowe dla naszego doradcy dydaktycznego – Pani Ani. Zajęcia 

dotyczyły już nie matematyki, ale przyrody. Wspólnie z dziećmi 

stworzylismy własny „obieg wody w przyrodzie”. Nie można w tym 

miejscu nie wspomnieć, że dzieci wykazały się dużą wiedzą, 

spostrzegawczością i zaangażowaniem podczas lekcji. A efekty pracy 

naszych rąk i burzy mózgów widać na załączonym obrazku  
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Co w przyszłym tygodniu? 

W przyszłym tygodniu będziemy utrwalać znajomość poznanych 

literek oraz przyjrzymy się bliżej literce „L”. Z działu matematycznego 

podążymy ku cyferce „4” i dokończymy nasze gry planszowe. 

Naszym tematem przewodnim będą dary jesieni. 

Ciekawostki 

 Jesteśmy już po zebraniu klasowym, więc każdy z Rodziców 

miał możliwość zobaczenia naszej sali na własne oczy. Tym 

sposobem nasz „Tajny projekt” został odtajniony! Poniżej 

przedstawiamy krok po kroku jak przebiegały prace nad naszym 

małym dziełem sztuki. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!  
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