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Kolejny tydzień rozpoczęliśmy miłym akcentem uczczenia Dnia 

Kobiet.  W klasie złożyliśmy naszej koleżance życzenia oraz wrę-

czyliśmy laurki. Męska część naszej szkoły, pod kierunkiem Opie-

kuna Samorządu, przygotowała dla  kobiet, tych małych i tych 

dużych, słodką niespodziankę– tort oraz kwiatuszek. Serdecznie 

Dziękujemy:) 
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Klasowy Dzień Kobiet 
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Zaglądamy do książki kucharskiej- „ Zdrowo i 

kolorowo” 

Na zajęciach rozmawialiśmy o 

tym, co zrobić, żeby nie 

zachorować. Jednym z pomysłów 

przez nas zgłoszonych, było 

zdrowe odżywianie się. Piękna 

pogoda za oknem zainspirowała 

nas do wykonania  wiosennych 

kanapek:) 
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Klasowy konkurs na „ Mistrza tabliczki mnożenia” 

11 marca przeprowadziliśmy klasowy konkurs na mistrza 

tabliczki mnożenia. Nagrodą w konkursie były dyplomy, 

plansza z tabliczką mnożenia do dalszej nauki oraz wafelek. 

Wszyscy ładnie odpowiadali, ale na wyróżnienie zasługuje 

Bartosz Nakonieczny, który zajął I miejsce oraz Antoni 

Błażejczyk, który otrzymał II miejsce. Gratulujemy! 
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Matematyczne gry i zabawy na mnożenie 
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Układnie wież z klocków, to bardzo dobry sposób na 

zrozumienie sensu mnożenia: „ W klasie II jest 4 uczniów. 

Każdy z uczniów otrzymał po 3 cukierki. Ile  cukierków 

mają  wszyscy uczniowie?” Wyszukujemy w zadaniu 

kluczowych informacji i obrazujemy je, układając klocki :) 
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Kolejna zabawa na naukę tabliczki mnożenia oraz rozumienie 

prawidłowości jej przemienności to układanie odpowiedniej   ilości 

kart na odpowiedniej liczbie kartek np..  

3x5 to 3 kartki, na  każdej po 5 kart 

5x3 to 5 kartek, na każdej po 3 karty 
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Dzień Matematyki w naszej szkole 
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Poznajemy zwierzęta świata 

Piątkowa lekcja przyrody w klasie II polegała na poznawaniu 

zwierząt świata. Naszym zadaniem było przypisanie nazw 

zwierząt do obrazków, następnie pogrupowanie zwierząt do 

kontynentów, które zamieszkują oraz wyszukanie informacji w 

książkach, Internecie o wybranych gatunkach. 
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