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Zabawa w dziennikarzy 

Poznawanie części mowy 

W ciągu tych dwóch 

tygodni zaczynaliśmy 

zajęcia od przepro-

wadzania wywiadów 

między sobą. Każdy z 

nas starał się dowie-

dzieć od swojego 

partnera co lubi, 

czym się interesuje, 

o czym marzy, kim 

chce zostać w przy-

szłości, a następnie  

dzielił się z grupą in-

formacjami,  

które uzyskał 

od kolegów, 

przedstawia-

jąc je na fo-

rum, a  na-

stępnie wyko-

nując opis 

wybranej 

osoby w ze-

szycie. 

wierające różne 

kombinacje części 

mowy. 

Zajęcia językowe w 

tym tygodniu pole-

gały na przypomnie-

niu pytań na jakie 

odpowiadają  wy-

brane  części mowy 

i zapoznanie z no-

wymi. Ćwiczyliśmy 

wyszukiwanie w 

zdaniach przymiot-

ników, rzeczowni-

ków i liczebników. 

Sami również two-

rzyliśmy zdania  za-

Ciekawostki: 

Na zajęciach uczy-

liśmy się jak korzy-

stać ze słowników 

ortograficznych i 

jak wyszukiwać ha-

sła. Od dziś naszym 

hasłem  przewodnim 

jest „ Jak najmniej 

błędów w naszych 

pracach” ;D 
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Rozsypanka wyrazowa 

Nagłówek artykułu w środku 

głosek i liter. Ćwiczyliśmy  

tworzenie wyra-

zów kilkusylabo-

wych oraz skła-

dających się z  

określonej liczby 
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Rozpoczęliśmy 

również pracę z 

naszym Elementa-

rzem XXI wieku. 

Efekty pracy zo-

stają nagra-

dzane naklej-

ką „ Praca na 

medal” 

Wspólną pracą wy-

konaliśmy planszę ze 

stoma polami, na 

której zaczniemy 

już grać w przyszłym 

tygodniu. 
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Tworzenie plansz ma-

tematycznych 



Konkurs czytania 

niesamowity. 

Wszyscy prze-

czytaliśmy  opo-

wiadanie „ W sa-

dzie” Katarzyny 

Sowula, popraw-

nie, płynnie i wy-

raziście, za co 

zostaliśmy na-

grodzeni. 

Urządziliśmy w 

klasie konkurs 

pięknego czyta-

nia. Tekst, któ-

ry musieliśmy 

opanować był 

długi i zawierał 

wiele trudnych 

słów, ale daliśmy 

radę. Efekt był 
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W związku z tym, że  po-

witaliśmy jesień, przypo-

mnieliśmy sobie również 

nazwy   miesięcy i pór 

roku, korzystając z ka-

lendarza w naszej Sali. 

Odszukaliśmy również 

dni, w  których obcho-

dzimy urodziny i ozna-

czyliśmy je swoimi pod-

pisami. 



Dalszy ciąg obliczeń matematycznych 

Matematyka jest dla 

nas  przyjemnością, a 

nie smutnym obowiąz-

kiem. Nasze zajęcia  

wciąż urozmaicamy 

różnymi grami, ale ko-

rzystamy także z po-

mocy koralików, kasz-

tanów, liczydeł, ko-

stek. 
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Zajęcia kulinarne 

Pierwsze zajęcia kuli-

narne wprowadziły nas 

w świat jesiennych owo-

ców i wykonywania z 

nich  przetworów. Na-

szym zadaniem było 

drylowanie śliwek na po-

widła. 
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Na kolejnych 

zajęciach wy-

konywaliśmy 

kruche cia-

steczka. Każ-

dy włączył się 

do wyrabiania 

ciasta :-)  



Sprzątanie świata 24 września wyruszyliśmy 

ze szkoły na sprzątanie 

okolicy. Rozdzieliliśmy wor-

ki i rękawiczki i  wyjaśnili-

śmy jak będziemy segrego-

wać zebrane śmieci. Bartek 

i Alan byli odpowiedzialni 

za worek z papierami, To-

mek z I klasy za worek z 

puszkami, a Antek za worek 

ze szkłem.  
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