
Strona | 1  
 

 

 
 
 
 

 

Z życia szkoły 

1 września odbyło się oficjalne otwarcie Niepublicznej Szkoły 

„ Kuźnia Talentów” w Chotyni. Chwilę tę uhonorowaliśmy przecięciem 

wstęgi przez uczniów, którzy w tym roku rozpoczną naukę w Kuźni 

Talentów. Cieszymy się, że będziemy mogli razem współpracować  

i tworzyć wizerunek tej nowopowstałej placówki. 
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Po oficjalnym otwarciu czekała na wszystkich jeszcze mała 

niespodzianka. Rok szkolny rozpoczęliśmy przedstawieniem teatralnym 

inspirującym nas wszystkich do spełniania nawet najskrytszych marzeń.  
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Z życia klasy II 

Pracę rozpoczęliśmy od wspólnego 

zapoznania się i  zabaw 

integracyjnych wplatanych pomiędzy 

zajęcia dydaktyczne.  

Poznaliśmy nasze zainteresowania  

i przedstawiliśmy ogólny plan naszej 

pracy w ciągu roku szkolnego.  

 

Czekając cierpliwie na przesyłkę 

podręczników, nie marnowaliśmy 

czasu. 

Te dwa tygodnie wspólnie 

zaaranżowaliśmy wystrój naszej 

sali oraz korytarza, włączając się, 

poprzez zgłaszanie pomysłów  

i przygotowywanie dekoracji.  

Wykonaliśmy także ramki na 

zdjęcia z liści jesiennych, 

które zawiesiliśmy na 

wystawce naszych prac  
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w sali. Zapraszamy do 

oglądania! ;) 

W celu zasłonięcia 

smutnych ścian 

korytarza, wykonaliśmy 

razem z uczniami klasy 

IV, III i I dekoracje, które 

wprowadzają radosną 

atmosferę w mury naszej 

szkoły. 

Oprócz tego ustaliliśmy 

zasady naszej klasy, 

zgłaszając i negocjując 

poszczególne punkty, co dało 

nam w efekcie kontrakt 

podpisany przez każdego  

„ własną dłonią”. Od tego 

momentu będziemy go 

przestrzegać, otrzymując  

w nagrodę uśmiechnięte buźki 

;-).  
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W czasie naszych zajęć 

wykorzystywaliśmy każdą 

chwilę na ćwiczenie 

umiejętności słuchania, 

czytania, pisania, liczenia, 

a nawet śpiewania. 

Poprzez różne zabawy 

matematyczne ( Bajka 

matematyczna 

„Calineczka”, „Żywe 

liczby”, „ Dodawanie w 

mgnieniu oka”), 

 ćwiczyliśmy rozwiązywanie 

zadań tekstowych oraz 

dodawanie i odejmowanie w 

pamięci.  Poznaliśmy 

również metodę dodawania 

i odejmowania pisemnego, 

tzw. pod kreską, która 

niektórym z nas ułatwiała 

zmaganie się z matematycznymi 

działaniami.   

Przeliczanie za pomocą patyczków i kostek 

Gra w „Żywe liczby” 

Gra w „Dodawanie w mgnieniu oka” 
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Na  naszych zajęciach 

nie zabrakło również 

rozwijających gier i 

zabaw  językowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pozdrowieniami uśmiechnięta klasa II z wychowawcą 

  

 

Wyszukiwanie w opowiadaniu wyrazów z ilością sylab wylosowaną na kostce. 


