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Ten tydzień był dla nas wyjątkowo krótki.

W Dzień Zaduszny nasi uczniowie udali się na pobliski cmentarz 
do Gończycach.

Zapalili znicze na grobach Nieznanych Żołnierzy,

a także pokłonili się przed mogiłami młodych ofiar wojny. 
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Jeż, wiewiórka, sarna, biedronka, niedźwiedź...

Jak zimują różne typy zwierząt?

Na to, oraz inne pytania nasi drugoklasiści szukali odpowiedzi w
książkach.

Obalamy mit!

Nie tylko źródła internetowe ale 
i naukowe!
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Nie tylko czytamy ale i tworzymy!

Tym razem spod rąk naszych uczniów wyszły piękne maski jeża i
wiewiórki.

Zwierzątka jak żywe!
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WSPÓŁPRACA!

Pojęcie dobrze znane, ale co zrobić kiedy ktoś ma inną koncepcję na
wykonanie zadania?

W klasie 2 uczymy sobie radzić w takich sytuacjach, a także staramy
się wykorzystywać tę wiedzę w praktyce.
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Współpracę ćwiczymy również poprzez odgrywanie scenek!

Tym razem nasi uczniowie wcielili się w role postaci z bajek.

Był Czerwony Kapturek, a także jak przystało na miarę współczesnych
bajek- Czerwony...ninja!
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„Pamiętajmy zawsze to, ó wymienia się na o!”

Na lekcjach NZ uczniowie klasy drugiej utrwalają pisownie wyrazów z
ó wymiennym.

Znajdź swoją parę!

Do tej zabawy potrzebne nam były: 

tabliczki z parami wyrazów z „ó” oraz „o”, odrobina koncentracji 
oraz... wiedzy. 

Dzieci poradziły sobie z tym zadaniem
doskonale!
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W tym tygodniu nie zabrakło również MATEMATYKI.

Rozwiązywanie zadań z treścią.

Zapisywanie obliczeń

oraz

udzielanie odpowiedzi.

Poznaliśmy także opowiadanie o samolubnym chochliku, który
pozbawiał świat kolorów.

Po co właściwie są kolory? Jak wyglądałby świat bez nich?

Drugoklasiści odpowiedzieli zgodnie: „Bez kolorów byłoby smutno!”

Jednogłośnie doszli do wniosku...

LEPIEJ JEST DAWAĆ NIZ BRAĆ!
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Na podstawie opowiadania dzieci
stworzyły wspólny komiks.

Każde z nich narysowało
jedną scenę z

opowiadania, wymyśliło
do niej dialog by

następnie..

WSPÓLNYMI SIŁAMI

stworzyć całość!

Koniec
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