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Miniony tydzień był dla nas szczególnie ważny.

Poruszaliśmy tematy związane z ojczyzną.

Nasi uczniowie sami rozszyfrowywali tematy lekcji
wykorzystując do tego umiejętność łączenia sylab

w wyrazy, a także umiejętność dodawania 
i odejmowania.
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Nie zabrakło rozmów o symbolach narodowych.

Drugoklasiści wiedzą jaką postawę należy przyjąć
podczas śpiewania hymnu oraz, że wobec symboli

narodowych powinniśmy odnosić się z
szacunkiem.

Poznaliśmy legendę o powstaniu państwa
polskiego oraz o dawnym Krakowie.

Jeżeli Kraków to oczywiście historia o Smoku
wawelskim!

A tak oto tę historie
przedstawiali nasi mali

aktorzy!
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Legendę o smoku dzieci nie tylko odgrywały, ale
też smoka wykonywali!

Papierowa rolka, farby, papier kolorowy i smoki
jak żywe!
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Nie mogło zabraknąć słynnego kujawiaka...

...oraz rozwiązywania zadań z treścią.
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Skarby naszej Ziemi!

Nasi mali odkrywcy dowiadywali się jakie skarby
skrywa nasza Ziemia poprzez ustalenie skarbu na

podstawie pierwszej litery słowa.

Upewniali się poprzez odwrócenie karteczki i
odczytanie wyrazu.
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DOŚWIADCZENIE:

Pojemnik z gorącą wodą,

SÓL,

włóczka na patyku i...

teraz wystarczy tylko obserwować czy powstaną
kryształki soli.

KROK 1:

Wsypywanie soli do gorącej
wody.

KROK 2:

Rozpuszczanie soli 
w wodzie.
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Mieszać trzeba było bardzo
długo do momentu, aż sól

przestanie się rozpuszczać. 

KROK 3:

Umieszczenie włóczki 
w wodzie.
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Wspólnymi siłami klasa druga stworzyła piękny
plakat upamiętniający Święto Niepodległości!
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Aż przyszedł czas na obchody Dnia Niepodległości!

Uczniowie wystąpili przed wyjątkową
publicznością- podopiecznymi Ośrodka

Opiekuńczo- Leczniczego w Wólce Ostrożeńskiej.

Nie zabrakło łez wzruszenia oraz gromkich braw.

Inscenizację przedstawiającą historię Polski z
okresów zaborów i odzyskania niepodległości

zaprezentowali również przed rodzicami. 
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Rocznice małe i duże.

W naszej sali rozległo się głośne „Sto lat!”.

A dla kogo?

W tym tygodniu świętowaliśmy urodziny Julki! 

„Możemy się na siebie
złościć, 

ale...

KLASA trzyma się razem! ”

Koniec
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