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W tym tygodniu po raz kolejny spotkaliśmy się z naszym bohate-

rem, Cudaczkiem Wyśmiewaczkiem. Tym razem nasz psotnik od-

wiedził Pana Złośnickiego. W celu lepszego utrwalenia treści lek-

tury odgrywaliśmy scenki dramowe, które uczyły nas jak radzić 

sobie ze złością.  
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Od burzy mózgów do mini poradnika 

Rozmawialiśmy wspólnie na temat skutecznych sposobów radzenia 

sobie ze złością oraz sposobów, które nie rozwiązują problemów. 

Na sylwetce ciała człowieka zaznaczyliśmy miejsca, w  których 

mieszka „złość”. Złożyliśmy wszystko w  całość i powstał poradnik 

skutecznych sposobów radzenia sobie ze złością.:) 
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Księgi, książki, książeczki... 

Na jednej z lekcji zapoznaliśmy 

się z dziejami książek od ręcznie 

pisanych po elektroniczne. W celu 

przyjrzenia się dokładniej pracy 

M n i c h ó w  w  c z a s a c h 

Średniowiecza, spróbowaliśmy 

sami ręcznie pisać książkę, 

rozpoczynając ją od ozdobnych 

inicjałów. Wiemy już, że jest to 

ciężka praca, wymagająca spokoju 

i cierpliwości.  
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Spacer po okolicy 

We wtorek (24 lutego) wybraliśmy się na wiosenny spacer 

po okolicy Chotyni. Odwiedziliśmy działkę rekreacyjną 

Antka, na której dostrzegliśmy rzeczy i motywy związane z 

naszym tematem zajęć, dotyczącym jak  dawniej ludzie żyli 

na wsi i w miastach. Po  powrocie zapisaliśmy notatkę do 

zeszytu. 
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„Dawniej ludzie budowali chaty z drewna, dziś budują z cegły. 

Kiedyś rolnicy kosili zboże kosą i sierpem, współcześnie zboża 
koszą maszyny. 

W dawnych czasach gospodynie czerpały wodę ze studni, dzisiaj 
czerpią ja z kranu. 

Dawniej po ulicach jeździły powozy, dzisiaj jeżdżą samochody. 

W przeszłości gospodynie gotowały obiady na kuchenkach 
węglowych, obecnie gotują na kuchenkach gazowych lub 
elektrycznych.” 
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Wynalazek przyszłości 

Po raz kolejny na naszych zajęciach próbowaliśmy skonstruować 

coś z niczego. Tym razem nasze umysły skupiły się na konstrukcji 

wynalazku wielofunkcyjnego. Z zebranych pudełek, rolek po 

papierze, butelek stworzyliśmy „ SAMOCHÓD MARZEŃ”. 

Naszym autem nie tylko  pojeździmy po ulicach, ale również 

zwiedzimy świat ponad ziemią, a nawet wyruszymy w kosmos:) 
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