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Witamy w ostatnim numerze naszego dwutygodnika w tym roku kalenda-

rzowym. Zobaczcie, jak interesująco można spędzić czas w szkole w okre-

sie przedświątecznym :) 

Dwutygodnik Klasy II 

 

 

 

 

 

 

6 grudnia były Mikołajki. Dzień wcześniej zawitał do naszej 

szkoły Święty Mikołaj, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze. 

Kiedy jednak rozpoczęliśmy kolejny tydzień zajęć w szkole, w 

naszych klasowych skarpetach czekała niespodzianka. Święty 

Mikołaj przyniósł dla  każdego czekoladę i lizaka oraz pozostawił 

specjalny list, skierowany tylko do uczniów klasy II :) 

Opracowała: 

Agnieszka Hys 
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Odczytajmy, co 

miłego sobie na-

wzajem napisaliśmy 

:)  

„Weronika ma ładne 
warkocze” 

„Alan jest miłym chłop-
cem” 

„ Bartek jest pomocny” 

„ Antek ładnie się 
uśmiecha” 
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List od Świętego Mikołaja :) 



W świecie muzyki 
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W czasie naszego tygodnia muzycznego  poznawaliśmy 

różne rodzaje instrumentów. Obejrzeliśmy prezentację 

multimedialną na temat podziału instrumentów i ich 

krótkich opisów. W czasie zajęć, ćwiczyliśmy odtwarzanie 

rytmów na wybranych instrumentach i próbowaliśmy 

również sami tworzyć swoje rytmy. Na naszych zajęciach 

muzycznych nie zabrakło również gier i zabaw. Po 

zapoznaniu się z gamą C– dur i zapisaniu jej w pięciolinii, 

ćwiczyliśmy położenie nutek w zabawie ruchowej „ Żywe 

nutki”. W celu zapamiętania dźwięków wydawanych przez 

poszczególne  instrumenty, bawiliśmy się w odgadywanie 

ich, bez patrzenia, z jakiego instrumentu pochodzi 

dźwięk.  

Nauczyliśmy się również kolędy „ Lulajże Jezuniu”, którą 

potrafimy zagrać na dzwonkach chromatycznych.  

W ramach edukacji plastyczno– technicznej, wykonaliśmy 

własne instrumenty :) 
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Poznawanie instrumentów 
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Nauka gry na dzwonkach chromatycznych 
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Zabawa „ Żywe nutki” 
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Odtwarzanie rytmów za pomocą ruchów ciała 
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Wykonywanie instrumentów 
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Wycieczka do Jabłonowca 

W środę 10.12.2014 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Dworu 

Jabłonowiec, w którym odwiedziliśmy Świętego Mikołaja. 

Podczas dwugodzinnego programu zobaczyliśmy kilka komnat, w 

których czekały na nas różne atrakcje. Na początku Śnieżynka 

zabrała nas do komnaty, w której znajdowało się magiczne 

drzewo życzeń. Każde dziecko mogło wypowiedzieć życzenie, 

które na pewno się spełni :) W bibliotece Świętego Mikołaja 

dzieci zobaczyły wiele książek, w których spisane są adresy 

wszystkich grzecznych dzieci. Kolejna komnata skrywała 

postacie z zimowych bajek. Poznawaliśmy historie tych postaci i 

słuchaliśmy opowieści bajek, w których grają one główne role. W 

komnacie czwartej znajdowały się magiczne sanie, które "unosiły 

nas do góry i dzięki którym  "latałliśmy", a w komnacie piątej 

znajdował się zaczarowany prześwietlacz, który pokazywał, kto 

z uczestników wycieczki był przez cały rok grzeczny. Wszyscy 

okazaliśmy się grzeczni i dzięki temu mogliśmy udać się na 

wizytę do  GABINETU Św. MIKOŁAJA. Miły staruszek bardzo 

ucieszył się z naszych odwiedzin  i obiecał odwiedzić nas znowu 

za rok. WARSZTATY ROBIENIA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH 

były kolejną atrakcją, a po niej NIESKRĘPOWANA ZABAWA 

NA SALI ZABAW w basenie z kulkami, labiryntach i na 

zjeżdżalni. Ostatnią atrakcją były ŚWIĄTECZNE ANIMACJE 

I KONKURSY w komnacie tanecznej. Wróciliśmy z wycieczki 

bardzo zadowolone :) 
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Zajęcia matematyczno– przyrodnicze 

Przypomnieliśmy sobie 

nazwy miesięcy i wiemy w 

jakiej kolejności po sobie 

następują. Umiemy również 

przypisać im odpowiednią 

cyfrę arabską i rzymską 

oraz przydzielić do 

odpowiedniego kwartału 

roku. 
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Nauka tabliczki mnożenia 

na patyczkach 



Nauka tabliczki mnożenia 

na kwadracie. Poznawanie 

prawidłowości mnożenia. 
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Rozwiązywanie różnych 

zagadek matematycznych. 

Gra planszowa. 
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Bajkowe Jasełka 
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Bajkowe Jasełka 
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Wspólne wykonywanie ozdób 

świątecznych 
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Angielski na wesoło. 

Nietuzinkowa nauka słówek :) 
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„ Coś z niczego”. Wykonywanie 

szopki krakowskiej. 
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Zajęcia z etyki– teatrzyk „ Opowieść 

wigilijna” 
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Zajęcia z etyki– teatrzyk „ Opowieść 

wigilijna” 
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Świąteczne stylizacje  

zaprojektowane przez Natalkę z klasy 

III :) 
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Zajęcia plastyczne– przygotowania do 

świąt :) 
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Wycieczka do Domu Opieki w Wólce 

Ostrożeńskiej. Przedstawienie jasełek i 

wspólne spędzanie czasu z osobami starszymi 

i chorymi. 
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To już koniec naszych przygód w tym 

numerze:) spotkamy się w kolejnym 

dwutygodniku ,ale to już w 2015 roku. 

Pozdrawiamy i Wesołych Świąt! :) 


