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Zasady w szkole i poza szkołą!  
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W trzecim tygodniu nauki na lekcjach Nauczania Zintegrowanego rozmawialiśmy m.in.o :  

Zasadach panujących w szkole i poza szkołą. 

Na pierwszych lekcjach w tym tygodniu staraliśmy sobie przybliżyć postać dyżurnego. 

Jak wiadomo, dyżurny to osoba niezbędna w klasie. 

 

Odnośnie tego tematu wspólne z dziećmi poznaliśmy wiersz przedstawiający obowiązki 

dyżurnego, a następnie wspólnymi siłami stworzyliśmy listę obowiązków wynikających z 

pełnienia tej funkcji.  

Oto efekt naszej współpracy. 

 

Dzieci samodzielnie zapisywały obowiązki dyżurnego, by jak najlepiej sprawować tę 

funkcję. 
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Następna lekcja, następne wrażenia!  

Nieodłącznym elementem nauki jest... zabawa!  

A oto jeden ze sposobów nauki dodawania i odejmowania w zakresie 20 na lekcjach 

matematyki w klasie lI. 
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Żeby być wzorowym uczniem należy przestrzegać pewnych zasad!  

Dzieci z klasy II zebrały te zasady na jednej kartce. 

Grunt to współpraca!  
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Lekcja muzyki a na niej... 

„Rap o zasadach” 

Świetna zabawa, taniec no i oczywiście ŚPIEW!  

 

 

Bo przecież- śpiewać każdy może :) 
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Podczas lekcji rozwijamy również nasze talenty aktorskie. 

W rolach głównych: uczniowie klasy 2! 

Poprzez przedstawienie zasad prawidłowego poruszania się na drodze rozwijana była 

TWÓRCZOŚĆ, 

WSPÓŁRACA, 

a także... WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE. 
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Nieodłącznym elementem zasad poruszania się po drodze są...  

ZNAKI DROGOWE! 
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W poszukiwaniu znaków drogowych udaliśmy się na spacer. 

Okazało się, że znaków drogowych w Chotyni nie ma zbyt wielu... 

ale i tak dopisywały nam humory!  

 

Na lekcjach wychowania fizycznego dzieci wykonywały ćwiczenia mające na celu 

oswojenie się z piłkami. 
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Nie zabrakło również rywalizacji zespołowej!  

 

Oraz skupienia na kole zainteresowań! 

 

Niezapomnianą atrakcją minionego tygodnia był 

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA! 
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W tym Dniu również trzeba było wykazać się szybkością, sprytem oraz umiejętnością 

współdziałania w grupie. 

Pierwszym zadaniem było stworzenie wizerunku ziemniaka!  

 

Drugie zadanie polegało na zebraniu jak największej ilości ziemniaków w ciągu 3 minut.. 
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Wystarczy już tylko:  

owinąć w złotko, 

wrzucić do ogniska, 

poczekać i...GOTOWE! 

 


