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Tydzień rozpoczęliśmy od zajęć przyrodniczych i poznawania 

kontynentów. Samodzielnie   stworzyliśmy mapę świata, na której 

zaznaczyliśmy nazwy kontynentów oraz oceanów. W przyszłym ty-

godniu do naszej mapy dołączą zwierzęta żyjące w  określonych 

miejscach.  
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Praca nad autorską książką 

W c i ą ż  p r a c u j e m y  n a d 

stworzeniem przez nas  książki. 

Już wiemy, że to ciężka praca, 

wymagająca cierpliwości. W tym 

tygodniu, udało nam się napisać 

tekst naszych dzieł i stworzyć 

stronę tytułową. Jak widać, 

pisząc naszą pierwszą w życiu 

książkę, uczymy się pełnić różne 

role: autora, pisarza, ilustratora 

oraz grafika. Nikt nie mówił, że 

będzie łatwo:) 



Matematyka jest wśród nas:) 

Str. 4 Tygodnik klasy II 

R o z w i j a j ą ce  z a b aw y 

matematyczne to nasza 

specjalność. Ćwiczyliśmy 

posługiwanie się polskim 

nominałem i  dokonywaliśmy 

obliczeń   stosując nowo 

poznane grosze. 
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Nie zabrakło również zabaw na utrwalanie dodawania 

i odejmowania w zakresie stu oraz ćwiczenia 

tabliczki mnożenia. W przyszłym tygodniu mamy 

klasowy konkurs na „ Mistrza tabliczki mnożenia”. 

Już nie możemy się doczekać:) 
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Spotkanie z  lekturą– Cudaczek- 

Wyśmiewaczek 

W tym tygodniu rozpoczęliśmy również omawianie przygód 

Cudaczka Wyśmiewaczka. Aby nauczyć się pięknie tworzyć 

zdania i opowiadać,  bawiliśmy się w pajęczą sieć. Każdy 

uczestnik musiał wypowiedzieć jedno zdanie dotyczące 

danej historii i podać włóczkę do kolejnej osoby, której 

zdaniem było powtórzenie tego co powiedział poprzednik i 

dopowiedzenie kolejnego zdania tworzącego historię. Na 

koniec każdy musiał opowiedzieć całość:) 
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Zajęcia z Etyki 

Temat: " Walczę z łakomstwem i potrafię zachować się przy stole" 

Celem lekcji było zwrócenie uwagi uczniów I i II klasy na potrzebę 

zdrowego odżywiania się (umiaru w ilości i jakości spożywanych 

pokarmów) i kulturalnego  zachowania się  związanego z jedzeniem. 

Okazało się, że dzieci doskonale wiedzą jak należy zachować się 

podczas posiłku. Jednak sztuka nakrywania stołu okazała się 

trudniejsza. Gdzie powinien leżeć nóż a gdzie łyżka? 

Uczniowie długo nie mogli zdecydować się na wybór 
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Ciekawostki 

Kącik Biblioteczny 

Od grudnia 2014r. w naszej szkole funkcjonuje Kącik 

Biblioteczny, w którym dzieci mogą wypożyczać książki. 

Inicjatywa ta wyszła naprzeciw oczekiwaniom uczniów, 

spragnionych obcowania z dobrą lekturą.  

W Kąciku oprócz lektur można wypożyczyć książki, które 

przeniosą nas w świat baśni, dostarczą niesamowitych przeżyć, 

ale też pomogą zrozumieć otaczający nas świat.  

Kącik działa w środy i piątki, nad całością czuwa p. H. Rusak. 

Zachęcamy wszystkie dzieci, aby systematycznie odwiedzały 


