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Rozwijanie zdolności 

matematycznych 

W ciągu tych dwóch 

kolejnych tygodni 

działo się wiele inte-

resujących rzeczy na 

naszych zajęciach. 

Podzielimy się naj-

fajniejszymi. 

Dwutygodnik Klasy II 

W naszej Sali wydzieliliśmy 

miejsce na mierzenie naszego 

wzrostu. Dzięki temu dowiemy 

się , kto jest najwyższy a kto 

najniższy oraz sprawdzimy za 

jakiś czas o ile centymetrów 

urośliśmy;) 

Mierzenie wzrostu 

Opracowała: 

Agnieszka Hys 
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Wykonywanie liczydeł z kasztanów 



Nasze prace ułożone w kąciku matematycznym 
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Gra planszowa „ Mistrz Liczydełko” 

W celu sprawdzenia  dotychczasowych 

umiejętności matematycznych, graliśmy w grę, w 

której  należało wykonać 7 zadań o różnym 

poziomie trudności 

Zadanie „ Cel– jak go 

osiągnąć?” polegało na 

ułożeniu działań 

matematycznych z 

wykorzystaniem symboli 

matematycznych do 

wyniku, który na początku 

został określony. 
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„ Utwórz przy użyciu wykałaczek i plasteliny  2 trójkąty. 

Następnie zastanów się co trzeba zrobić, aby wierzchołki 

tych figur łączyły się ze sobą?” 

Dzięki temu ćwiczeniu wykazaliśmy się naszym 

logicznym myśleniem, ale również zdolnościami 

manualnymi. Niestety plastelina była zbyt mięk-

ka, aby nasze bryły mogły same stać. 



Str. 7 2014, nr 5 

Umiejętności językowe 

Umiejętności językowe rozwijaliśmy poprzez wcielanie się 

w role. Po raz kolejny wystąpiliśmy z teatrzykiem cieni. 

Tym razem zaprosiliśmy uczniów klasy pierwszej, trzeciej 

i czwartej na nasz występ, a także Panią Dyrektor. Frag-

ment naszego teatru mogliśmy zobaczyć w krótkim mate-

riale filmowym nagrywanym do programu „ It’s your life 

just take it” 



Teatr cieni „ Pod parasolem” 
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Link do filmiku : 

 

http://youtu.be/yWfWWWwJneo 
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Rozwijanie umiejętności technicznych 

Wykonywanie 

drzewek 

bonsai 



Wykonywanie dżemu gruszkowego 
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Przygotowanie dyń na konkurs dyniowy 

Weronika 
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Bartek 
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Antek 
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Antek 
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Tworzymy  jesienny pejzaż  z ziaren, inspirowany muzy-

ką Fryderyka Chopina 



Wizyta na cmentarzu z okazji Dnia Wszystkich Świętych 

31 października całą szkołą pojechaliśmy na 

cmentarz do Gończyc, w celu zapalenia zni-

czy i pomodlenia się przy grobach żołnierzy 

poległych w walce za naszą Ojczyznę 
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Przygotowania do Uroczystości z okazji Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę  

Wykonywanie zaproszeń 
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Wyklejanie Orła Białego na czerwonym tle 
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Wykonywanie flagi Polski dowolną techniką 
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Święto Odzyskania Niepodległości w naszej szkole 
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Artykuł w Tygodniku Siedleckim o nas;) 

 

dodano 2014-11-12, 12:31 

Dzieci z Kuźni Talentów uczciły pamięć walczących o nie-

podległość 

 

7 listopada w niepublicznej szkole podstawowej w Chotyni 

odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległo-

ści. Dzieci i nauczycielki włożyły wiele starań w to aby za-

proszeni goście poczuli klimat tego wielkiego dla Polaków 

święta. 

Występ teatralny rozpoczęła dyrektor Kuźni Talentów 

Agnieszka Głasek - Dzisiejszym występem chcemy podziękować 
osobom które poświęciły swoje życia po to abyśmy my żyli w 
wolnym kraju. Chcemy je uczcić. (…) Mam nadzieję, że dzieci 
ujmą Państwa swoim występem. 
 

Wśród zaproszonych gości oprócz rodziców dostrzec można 

było m.in.: wójta Gminy Sobolew Andrzeja Koszutskiego, Barba-

rę Zackiewicz – sołtysa Chotyni oraz Stanisława Błażejczyka – 

chotyńskiego radnego. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych 

nadeszła pora na część artystyczną.  

 

„Kto Ty jesteś – Polak mały!” 

 

Akademia rozpoczęła się tradycyjnym, polskim tańcem – polo-

nezem. Następnie dzieci głośno i z wielkim zaangażowaniem re-

cytowały dobrze znany wszystkim „Katechizm polskiego dziec-

ka” Władysława Bełzy. Zaraz po tym jedna z uczennic zaśpiewa-



ła pieśń „Ojczyzno ma”. 

Po tym patriotycznym wstępie nadszedł czas na spektakl noszący 

nazwę „W starym kinie”. Dzieci wcielały się w przeróżne role, np.: 

polskiej rodziny czy zaborców. Fabuła całego przedstawienia opie-

rała się na gwałtownym porwaniu polskiej rodziny przez trzech za-

borców, a potem sugestywnej scenie dzielenia kartki symbolizują-

cej Polskę na trzy części. Wszystko to oparte było na retrospekty-

wicznej opowieści babci rozmawiającej z wnuczkami.  

Przedstawienie zwieńczone zostało odśpiewaniem przez całą salę 

hymnu narodowego Polski. Wszyscy śpiewali razem z dziećmi: rodzi-

ce, nauczycielki i goście specjalni. 

 

Warszawskie dzieci idą w bój 

 

Po tym bardzo silnym akcencie przyszła kolej na grę na gitarze. 

Troje małych uczniów przy akompaniamencie jednej z nauczycielek 

– Agnieszki Hys – zaśpiewały „Rozkwitały pąki białych róż”. Kolejną 

piosenką, którą uczniowie wykonali ze szczególnym zaangażowa-

niem, były „Warszawskie dzieci”. 

     

Następnie dyrektor Agnieszka Głasek ogłosiła rozstrzygnięcie 

wcześniej realizowanego z okazji Dnia Jesieni konkursu. Sam kon-

kurs polegał na wykonaniu z jednej lub wielu dyń ciekawej figurki 

bądź innej formy. Dzieci wraz z rodzicami bardzo się zaangażowa-

ły.  

- Dzieciom bardzo dziękuję. Wszystkie prace są piękne i wszyscy 
dostaną nagrody za to że wzięli udział. Brawa dla dzieci -  mówiła 

Agnieszka Głasek. 

Życzymy szkole większej gromadki dzieci…” 

Na zwieńczenie spektaklu dzieci odśpiewały ostatnią już piosenkę 

tego wieczoru „Jestem Polakiem” po czym pani dyrektor poprosiła 

wójta Koszutskiego o kilka słów na koniec- Ja osobiście bardzo pani 
gratuluję i życzę, żeby następne uroczystości były z większą gro-
madką dzieci. Cieszę się, że coś takiego się dzieje i kibicuję, żeby 
szkoła pięła się jak najdalej - mówił wójt. 



 

 

 

 

Na pożegnanie dzieci poczęstowały wszystkich zgromadzonych w sali 

babeczkami własnego wypieku. Były one efektem ich pracy na kółku 

kulinarnym organizowanym przez szkołę.  

 

W rozmowie z jednym z rodziców uczniów słyszymy niemalże to samo, 

co mówił Wójt Gminy Sobolew: 
 

- Troszkę mało tutaj na razie dzieci, ale myślimy, że za rok będzie 
drugie tyle. Wspomagamy szkołę jak tylko możemy. Jak Pani Agniesz-
ka ma jakieś problemy to się zgłasza do nas i my staramy się ratować 

sprawę. Podziwiamy ją za jej poświęcenie. 
 

Sama Agnieszka Głąsek pytana o spektakl i przygotowania mówi: 

 

- Dzieci bardzo chętnie biorą udział w takich inicjatywach. Były za-
chwycone polonezem, ponieważ pomimo zajęć tanecznych, na których 
zajmują się tańcem towarzyskim tym razem miały okazję zaznajomić 
się z tradycyjnym, patriotycznym tańcem polskim. (…)Same przygoto-

wania to była dla nich przyjemność. Dzieci bardzo szybko się uczą. 
(…) Jest to jedna z pierwszych uroczystości realizowanych w naszej 

szkole. Mamy w planach jeszcze kilka takich. Chcemy, żeby było widać 
co robimy. 

 

Za samo przedstawienie odpowiedzialna była Karolina Juźwiak, na-

uczyciel-wychowawca klasy trzeciej, którą szczególnie wspomagały 

nauczycielki klas pierwszej i drugiej:  Kasia Elmerych oraz Agnieszka 

Hys. Jednak w próby angażowali się właściwie wszyscy nauczyciele. 
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