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W minionym tygodniu odbyły się wybory do  Samorządu klasowego.

Dzieci pisały na karteczkach imię osoby, którą proponowali na
dana stanowisko.

Zwyciężała osoba z największą liczbą głosów.

OTO ONI!

W roli PRZEWODNICZĄCEGO KLASY DRUGIEJ:

Stanisław Puszkiel

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Wojciech Dołęgowski

SKARBNIK:

Izabela Robakowska
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Ten tydzień minął nam pod hasłem „Wspomnienia z wakacji”.

Dzieci opowiadały o miejscach, w których były podczas wakacji.
Mówiły o tym jakie skarby udało im się przywieźć z tych miejsc, a

także o osobach, które poznały poza domem. 

Zwróciliśmy uwagę na sposoby utrzymywania kontaktu z
wakacyjnymi kolegami i koleżankami.

W trakcie zajęć Nauczania Zintegrowanego 

– dokonywaliśmy prostych obliczeń kalendarzowych

– rozwiązywaliśmy proste zadania tekstowe

– utrwalaliśmy pisownię liter poznanych w klasie I

– utrwalaliśmy znajomość prawej i lewej strony

– rozmawialiśmy o sposobach zachowania się w razie
spotkania z dzikim zwierzęciem

– przypomnieliśmy sobie nazwy ptaków, które odlatują na zimę
do ciepłych krajów oraz tych, które zostają w Polsce

– przypomnieliśmy co to są spółgłoski i samogłoski

– wykonywaliśmy ćwiczenia utrwalające dziesiątki i jedności

Strona | 3 



Ponad to, na lekcji muzyki poznaliśmy nową piosenkę pt.
„ Kropelka złotych marzeń”.

Jednak to jeszcze nie wszystko...
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Wyruszyliśmy na spacer do lasu podczas, którego dzieci miały
bardzo ważną misje. 

Ich zadaniem było zbieranie kamyków różnej wielkości.
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Kamyki były nam potrzebne do rozwijania inwencji twórczej dzieci
oraz doskonalenia umiejętności technicznych.

Dzieci z klasy II wykonały z nich zwierzątka.
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Oczywiście nie obyło się bez chwili relaksu i zabawy.

Po pięciu godzinach siedzenia w ławkach trzeba było
rozprostować dziecięce kości.

W tym celu udaliśmy się na boisko szkolne.

Tutaj dzieci grały w piłkę nożną oraz bawiły się kółkami hula- hop.
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Na lekcjach wychowania fizycznego dzieci brały udział w
zajęciach ruchowych

 kształtujących szybkość, zwinność, koordynację ruchową oraz
współdziałanie w grupie.

Koniec
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