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OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
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Ten tydzień rozpoczęliśmy dość nietypowo!

Śnieg, ciepłe kurtki, spodnie, czapki i szaliki!

Drugoklasiści byli w siódmym niebie!
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 Ale trzeba było wracać do klasy by zająć się
matematyką!

Rozwiązywanie zadań z
treścią:

układanie działań;

udzielanie odpowiedzi na
pytania.
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Na lekcjach NZ w tym tygodniu rozmawialiśmy m.in. 
o  zwierzętach.

Dzieci redagowały prośby
zwierząt na podstawie

ilustracji, 

rozpoznawały różne rasy
psów oraz pisały ogłoszenie
 o zaginionym zwierzątku.

Rozmawialiśmy o tym, jak należy się zachować w
sytuacji kiedy mamy do czynienia z nieznajomym

zwierzątkiem, oraz...

jaką pozycję należy przyjąć kiedy zaatakuje nas
dzikie zwierzę.
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Dłonie splecione do wewnątrz,

kciuki schowane no środka,

ręce założone na kark,

uszy osłonięte rękoma,

kucamy i przyciągamy głowę do kolan. 

Nadeszła zima.

Niektóre zwierzęta odleciały do ciepłych krajów,

inne zapadły w sen zimowy,

ale są też takie, które aktywnie spędzają czas

borykając się z trudem znalezienia pokarmu.
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Dzieci przyporządkowywały nazwy zwierząt do
wspomnianych powyżej kategorii.   

A także...

układały zimowy jadłospis 

dla dzikich zwierząt.
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PLAKAT

Drugoklasiści zostali zapoznani z elementami oraz
funkcjami plakatu.

Po obejrzeniu przykładowych plakatów sami zabrali się
do pracy!
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Nie mogło zabraknąć wykonywania ozdób
świątecznych!

Tym razem powstała piękna
choinka!
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Odliczanie do Świąt rozpoczęte!

Codziennie odsłaniamy jedną
część obrazka, a pod

oderwaną karteczką kryje
się zadanie!

Nie może zabraknąć fotorelacji z niezapomnianej
wycieczki do Warszawy!

Trzeba było bardzo wcześnie wstać i zmierzyć się z
ogromną ilością śniegu ale...

BYŁO WARTO!
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Pierwszą atrakcją były warsztaty Lego.

Dzieci budowały pojazdy z klocków, aby następnie
bronić Świąt i Świętego Mikołaja!

Za pomocą pilotów dzieci
sterowały pojazdami.
Część dzieci próbowała

zatrzymać sanie Mikołaja
podkładając przeszkody, a

druga grupa miała za
zadanie pomóc Mikołajowi
bezpiecznie przejechać

trasę!

Następnie udaliśmy się do fabryki ELFÓW!
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Dzieci musiały wykonać szereg zadań, aby pomóc
Mikołajowi odnaleźć sanie!
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Ze wszystkimi zadaniami dzieci poradziły sobie
świetnie!

A ile przy tym było zabawy i radości...

W nagrodę za odnalezienie sani wszystkie dzieci miały
szansę usiąść na kolanach u Świętego Mikołaja oraz

otrzymały dyplomy.
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Ostatnią atrakcją wycieczki była wizyta w Sejmie.

Koniec

Strona | 13 


