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„Jaki dziś będzie temat lekcji?”

Na to pytanie odpowiadali sami drugoklasiści rozwiązując zadania!

Poradzili sobie doskonale!
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Lekcje matematyki- w naszej klasie nie są nudne!

    Gra matematyczna doskonaląca 

     umiejętność dodawania
i odejmowania,

     współpracę w grupie

oraz

umiejętność czekania na swoją
kolej.

Jednak trzeba również usiąść przed książką.

Rozwiązywanie zadań z treścią.
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Na edukacji polonistycznej również nie zabrakło aktywizacji.

Po wylosowaniu karteczki 

z nazwą przedmiotu, 

zadaniem dzieci była zamiana

 wyrazu z liczby pojedynczej na

 liczbę mnogą oraz...

… dokończenie zdania poprzez

 wpisanie liczby mnogiej
wyrazu:

„Nie mam...”
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Jeżeli tematyka związana z domem, nie mogło również zabraknąć
tematu związanego z rodzeństwem.

Nasi uczniowie świetnie odnajdują się w roli aktorów!

Odgrywanie w parach scenek
dramowych przedstawiających

trudne sytuacje między
rodzeństwem.
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Jak przystało na drugoklasistę uczymy się alfabetu!

Poznaliśmy wiersz W. Chotomskiej pt. „Alfabet”,

a także...

uczniowie wykonywali rysunek pt. „Koleżeńskie litery”,

którego głównymi bohaterami były oczywiście litery. 
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Wspólnie z dziećmi tworzyliśmy zasady właściwego zachowania

 się przy stole. 

Pomysłów było wiele, teraz należy je zastosować.

Przypomnieliśmy sobie także zasady nakrywania do stołu.

Dzieci uzupełniały zdania zgodnie z przypomnianymi zasadami.
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Nie mogło również zabraknąć lekcji techniki!

Przy użyciu drewnianych łyżek kuchennych wykonaliśmy 

piękne kukiełki.

Dziękujemy mamom za wyrozumiałość! 
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Na kole zainteresowań prowadzonym przez Pana Grzegorza Opiekę
uczniowie rozgrywali partie szachowe.

Lekcje wychowania fizycznego:

Kształtowanie

 koordynacji ruchowej 

na obręczach

Zabawy skoczno-
koordynacyjne na

świeżym powietrzu
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Dzień Języka Polskiego w naszej szkole!

Tego dnia do naszej szkoły przybyli rodzice, aby poczytać dzieciom
bajki!

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. 

Mama Julki

Mama Konrada

Mama Izabeli
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Po wysłuchaniu tekstów zadaniem drugoklasistów było wybranie
sobie jednej spośród usłyszanych bajek i zilustrowanie jej. 

Uwieńczeniem tego dnia była akademia, w której udział wzięły 

dzieci z Koła teatralnego. 

Koniec
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