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W krainie wyobraźni
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Kolejny tydzień- kolejne wrażenia! 

Miniony tydzień rozpoczęliśmy od...

ZGADYWANKI!

Trzeba było wykazać się
umiejętnościami

matematycznymi, 
a także...

… umiejętnością łączenia
sylab w zdanie, 

aby poznać tematykę
najbliższych zajęć.
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Zagadki, zgadywanki, łamigłówki i krzyżówki!

Tym razem same dzieci łącząc się w grupy stworzyły
krzyżówki!

Do podanego hasła, należało
wymyślić słowa oraz pytania,

a później...

nastąpiła zamiana kartek i
grupy rozwiązywały

krzyżówkę wymyśloną przez
kolegów i koleżanki!
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Nie mogło zabraknąć czytania ze zrozumieniem!

Tym razem jego skuteczność sprawdziliśmy poprzez
rysunek.

Skupiona mina, gdyż zadanie na pozór łatwe wymagało
koncentracji.

Drugoklasiści na podstawie cech wyglądu
przedstawionych w wierszu rysowali 

główną bohaterkę!
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Aktywizujemy się na różne sposoby!

Tym razem wykorzystaliśmy piłkę.

Osoba, która rzucała piłkę wypowiadała nazwę rzeczy
lub osoby, a dziecko które tą piłkę łapało podczas

odrzucania musiało podać cechę.

W ten sposób doskonalimy znajomość części mowy!

Nie zabrakło przy tym świetnej zabawy!
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Na edukacji polonistycznej zapoznaliśmy się ze
strukturą pisania listów.

Już teraz wiemy jakie elementy powinien zawierać list
pisany do Świętego Mikołaja!

Umiejętność pisania listu doskonaliliśmy poprzez
wyklejankę.

Nie zabrakło także wrażeń muzycznych!
Do naszej szkoły przyjechali artyści Filharmonii

Narodowej!
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Na lekcji muzyki nie tylko uczymy się nowych
piosenek, ale także ćwiczymy zapis nut na pięciolinii.

Nauka zapisu nut nie 
należy do najprostszych,

ale z pewnością nasi
uczniowie doskonale sobie 

z tym poradzą!

Strona | 7 



Technika- coś co dzieci uwielbiają!

Nasi mali twórcy rozpoczęli w szkole pracę nad
„Elfami”.

Uczniowie klasy 2 wykonali jeszcze jedną pracę
techniczną.

Jest ona przeznaczona na szczytny cel!

Aniołki zostały ofiarowane w imieniu szkoły na
kiermasz.

Pieniądze z kiermaszu są przeznaczone na pomoc
chłopcu choremu na raka mózgu.
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Święta coraz bliżej, a my działamy w kuchni!

Klasa druga wykazała się zdolnościami kulinarnymi i...

upiekła pierniczki!

Pachniało w całej szkole!

Wyjście na dwór, a tam...

„Raz, dwa, trzy 
Baba Jaga patrzy!”

Koniec
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