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Smacznie, zdrowo, 

kolorowo 

 

W ciągu tych dwóch 

tygodni naszym te-

matem przewodnim 

były jesienne warzy-

wa i owoce, dające 

nam wiele witamin. 

W czasie zajęć po-

znawaliśmy zasady 

zdrowego odżywiania 

się oraz wartości od-

żywcze różnych grup 

żywieniowych. 

Metodą kolażu 

stworzyliśmy  

piramidy zdro-

wego żywienia, 

które widnieją 

na tablicy 

przed naszą 

salą. Zaprasza-

my do ogląda-

nia. 
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Rozwiązywaliśmy również 

krzyżówkę , poznając w ten 

sposób regionalne nazwy 

ziemniaka. Nasz słownik 

wzbogacił się o nowe słowa, 

takie jak: kartofel, bulwa, 

grula i pyra. 



Pilnujemy czasu:-)  

tywaliśmy godzi-

ny, a przy tym 

dokonywaliśmy 

prostych obli-

czeń zegaro-

wych. 

Poznaliśmy, a w 

niektórych przy-

padkach przypo-

mnieliśmy,  zasa-

dy korzystania z 

zegara. Korzy-

stając z zegara 

zamieszczonego 

w naszej wy-

prawce, wskazy-

waliśmy i odczy-
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Na zajęciach ćwiczyliśmy 

również korzystanie z pie-

niędzy. Już mamy dobrze 

opanowane obliczenia , pła-

cenie i wydawanie reszty. 

Wybraliśmy  się na stragan 

w celu zakupu owoców i 

warzyw na jesienne prze-

twory. 
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Potyczki językowe 
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„ Sól nam soli, ból nas boli,  

mróz nas mrozi, a wóz wozi. 

Chłód nas chłodzi, smród nam 
smrodzi, 

a o z kreską nam nie szkodzi.  

Pamiętamy zawsze to, 

ó wymienia się na o. 
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Przygotowania do uroczystości pasowania 

Piątkowa uroczystość była dla nas 

wielkim wydarzeniem. Kosztowało nas 

wiele pracy jej przygotowanie, ale by-

ła to praca przyjemna. Przygotowanie 

dekoracji, zaproszeń, próby śpiewu, 

tańca, odbijania piłki, czy zajęcia dy-

daktyczne połączone z kulinarnymi, 

dały nam wiele  uśmiechów i wyczeki-

wany efekt, którym mogliśmy się po-

chwalić się przed naszymi bliskimi. 



Przygotowań ciąg dalszy... 

Pieczemy ciasto Shrek!: 
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Ubijanie białek 
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Smarowanie blachy 

Dodawanie cukru 

Dodawanie mąki wymie-

szanej z proszkiem do 

pieczenia 



Wylewanie ciasta do blachy 
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Wstawianie do rozgrzanego 

piekarnika na 20 minut 

Wyczekiwanie aż urośnie… 

I biszkopt gotowy:) 
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Przygotowanie zielonej masy 

Odmierzanie 500 ml… I zagoto-

wywanie zielonej masy budynio-

wej. 



I gotowe!!!:) 
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Sprzątnie po wypiekach. 
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Uroczystość Pasowania Uczniów Kuźni Talentów.  
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Nasze talenty 
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Ślubowanie czas zacząć... 

"Jestem małym Polakiem,  

uczę się w Kuźni Talentów,  

dlatego obiecuję, że: 

Będę szanować wszystkich ludzi, 

 dbać o rośliny i zwierzęta. 

Nauczę się przyjaźni i koleżeństwa. 

Będę szanować wszystkich,  

którzy pracują w naszej szkole , 

aby nam było w niej dobrze. 

Swą nauką i zachowaniem 

 będę sprawiać radość 

 rodzicom i nauczycielom. 

Wiem, że w ten sposób 

 będę mądrym i odważnym człowiekiem. 

Postaram się  

dobrze wypełniać obowiązki ucznia! 

Ślubuję" 
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Ślubuję Cię na ucznia szkoły Kuźnia Talentów... 
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Teraz złożonej przy-

sięgi  przestrzegać 

będziemy…:)  

Dziękujemy, że byli-

ście z nami w tym 

ważnym dniu. 

Do zobaczenia w ko-

lejnym numerze dwu-

tygodnika. 


