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Wkroczyliśmy w drugą, zimniejszą zdecydowanie połowę
listopada, ale dla otuchy oddajemy woPaństwa ręce
kolejny numer naszego Tygodnika, w którym tym razem
dodatkowo krótka relacja z wtorkowej wycieczki klasy I,
III i V dooGrzybowa. 
Przypominamy także o zbliżających się sobotnich 
 wydarzeniach 26 listopada – mowa o rodzinnych
warsztatach adwentowych iodniach otwartych, na które
serdecznie wszystkich zapraszamy!



wędrownicy
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WĘDROWNICY

W tym tygodniu Metodą Dobrego Startu wprowadzona
została cyfra 3 – maluszki pisały paluszkiem cyfrę
wokolorowym ryżu wysypanym na talerzyki specjalnie
wotym celu. Dzieci rozmawiały nt. tego, czym jest
zdrowie, a czym choroba; zastanawiały się co należy
robić, by być zdrowym i jak dokładnie myć ręce. Przy tej
okazji wykonały doświadczenie z ziarnkiem pieprzu
ioobserwowały, jak pieprz – imitujący na potrzeby
doświadczenia bakterię – przyczepia się do paluszka
zamoczonego jedynie wodą oraz jak nie utrzymuje się
naopaluszku zamoczonym w mydle. Wędrownicy poznali
rozmaite specjalizacje lekarskie i przybory medyczne,
np.ostetoskop. Udało im się także wykonać dwie prace
plastyczne – zdrowy talerz z wyklejanymi plasteliną
owocami i warzywami oraz model bakterii.
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PODRÓŻNICY

fot. Dominika Boczek

Podróżnicy poznawali w tym tygodniu różne zagadnienia
medyczne i specjalizacje lekarskie. Wprowadzone zostały
nowe bity dotyczące teatru – dzieci były pod wrażeniem
nowo poznanych informacji i z utęsknieniem czekają na
wyprawę do teatru, która czeka ich w przyszłym
tygodniu.  Będzie to ich pierwsza tak daleka podróż.
Podczas zajęć maluszki poznały kolejne sylaby z głoską
„p”, a mała motoryka objęła w tym tygodniu kreślenie
znaków graficznych, figur geometrycznych oraz
wybranych liter i cyfr – pojawił się nawet numer
alarmowy 112. Powstały też prace plastyczne
przedstawiające roztańczone żołędzie, a na środowym
spacerze szczególnym uznaniem dzieci cieszyła się
karuzela.
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TROPICIELE

Tropiciele poznają nowe bity obrazkowe przedstawiające
instrumenty strunowe, a dzięki bitom słownym zdążyli już
zaszokować bliskich znajomością nazw mórz oblewających
Europę. Ułożyli także niepodległościową krzyżówkę – każdy
otrzymał losowy zestaw liter, z których po grupowym
odgadnięciu hasła, starał się ułożyć odpowiedni wyraz.
Podczas zajęć plastycznych w tym tygodniu trzeba było
ozdobić farbami kalosze marzeń.  Dzieci grały również
naorozmaitych instrumentach wg wskazań pani od rytmiki.
Odbywały się także ćwiczenia z precyzyjnego
odpowiadania na zadawane pytania tak, by dzieci bez
problemu formułowały komunikaty.  Doszły nas także
słuchy o tym, że maluchy podśpiewują w domach poznane
w zeszłym tygodniu pieśni patriotyczne!

fot. Idalia Dyjaczyńska



Obieżyświaty poznawały rozmaite wiadomości nt. Łodzi.
Dowiedziały się, dlaczego mówi się o włókienniczej Łodzi i jaki jest
hymn, herb i flaga naszego miasta. Poznały nieco historię Łodzi,
aow tym i historię łódzkich prząśniczek oraz wybrane łódzkie
legendy. Dzieci wybrały się też na ulicę Piotrkowską, by wysłuchać
rozbrzmiewającego tam zawsze w południe hejnału. Obieżyświaty
zastanawiały się nad sposobami świętowania Święta Niepodległości
oraz rozmawiały o tym, jak wielką wartością jest wolność;
podawały też przykłady tego, co teraz wolno w porównaniu do
tego, co zabronione było w czasie, gdy Polska znajdowała się pod
zaborami. Podczas tzw. „poranków” wprowadzone zostały bity
dotyczące orderów i medali – jedna z mam wyposażyła swojego
syna w krzyż harcerski do pokazania dzieciom z grupy. Dzieci
doskonaliły ostatnio odejmowanie w zakresie 20, a w sali pojawiła
się „tabelka odpowiedzialności” – dzieci same zaznaczają w niej, czy
zrobiły pracę domową, czy założyły kompletny mundurek, czy piją
wodę w ciągu dnia, a wreszcie ile wyrazów udało im się przeczytać
podczas 10 minut tzw. „cichego czytania”.
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KLASA I

fot. Julia Woźniak

Pierwszoklasiści pozostają pod wrażeniem swojej pierwszej szkolnej
wycieczki do gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie.
Wychowawczyni jest dumna z tego, w jaki sposób zachowywali się jej
podopieczni – wykazali się imponującą wiedzą nt. ziół i zbóż podczas
zorganizowanych na miejscu warsztatów, a ponadto udowodnili,
żeopoznane zasady opanowali do perfekcji (np. stanie w parach).
Dobiegły końca zajęcia związane z układem pokarmowym –
podsumowaniem była projekcja filmu animowanego pt. „Było sobie
życie” poświęconego właśnie temu zagadnieniu. Dzieci w dalszym
ciągu ćwiczą pisanie w liniaturze; przepisują do zeszytu podane
zdania z tablicy, zaznaczając odpowiednio na niebiesko i czerwono
spółgłoski i samogłoski w tekście. Rozwiązują też karty pracy,
woktórych zobrazowane jest na różne sposoby dodawanie
woomawianym aktualnie zakresie. Na lekcji muzyki dzieci opanowują
pierwsze melodie na flet. Od tego miesiąca osoba najlepiej
zachowująca się podczas obiadu przy stole losuje w nagrodę
ciekawostkę dotyczącą żywienia, którą następnie podaje
dooodczytania wychowawczyni.
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KLASA IIT

Dzięki nowej tzw. „ścieżce poznawczej” dzieci usłyszały
wiele ciekawostek nt. lasu w porze jesieni. Dowiedziały się
m. in. jakie grzyby są jadalne, a jakie trujące. Omówiły też
drzewa iglaste – ich szyszki i igły, oraz drzewa liściaste;
szczególny nacisk położony został na opis klonu – jego
liści i charakterystycznych owoców, czyli znanych
wszystkim „nosków”. Powstał klasowy jesienny plakat –
uczniowie malowali liście farbami, po czym odbijali
jeonaobrystolu. Trwają ćwiczenia z dodawania z użyciem
liczmanów oraz lekcje pisania w ramach ćwiczeń
grafomotorycznych. Wprowadzony został dwuznak „sz” –
dzieci odszukiwały na obrazkach wizerunki przedmiotów
zaczynających się od tego właśnie dwuznaku. Uczniowie
wzięli sobie do serca rozmowy dotyczące  patriotyzmu,
czego dowiedli słuchając w domach audycji
niepodległościowych i pamiętając o właściwej postawie
woczasie śpiewania hymnu.
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KLASA II

Drugoklasiści utrwalają liczby rzymskie i rozwiązują w dalszym
ciągu zadania z treścią poświęcone  obliczeniom pieniężnym.
Rozpoczyna się projekt „Człowiek”, w ramach którego
omawiane będą układy: kostny, mięśniowy, oddechowy,
pokarmowy, nerwowy, etc. W przyszłym tygodniu pierwsze
grupy przedstawią swoje prezentacje nt. układu kostnego;
każda z grup skoncentruje się na innym odcinku ludzkiego
szkieletu. Oprócz oczywistych korzyści merytorycznych dzieci
będą miały kolejną okazję do zacieśnienia relacji wewnątrz
klasy w trakcie przygotowywania materiałów. Środowe tzw.
„ciche czytanie” przebiegało nieco inaczej niż zwykle – dzieci
wysłuchały baśni H. CH. Andersena w formie słuchowiska.
Zwieńczeniem tygodnia były piątkowe warsztaty pt. „Kto
Tyojesteś? Polak mały” w Muzeum Tradycji
Niepodległościowych.
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KLASA III

Dzieci z wielkim przejęciem realizują swój plan
zorganizowania bożonarodzeniowego kiermaszu;  Mają
miejsce dalsze przygotowania, została m. in. wyznaczona
data tego wydarzenia – 9 grudnia. W tym tygodniu obficie
omawiane były rozmaite sprawy wychowawcze; ponadto,
uczniom udało się wyjść do ogrodu, gdzie przekopali ziemię
i przygotowali miejsce do posadzenia cebulek kwiatowych.
Dzieci kończą także czytanie szkolnej lektury „Którędy
dooYellowstone?” A. i D. Mizielińskich. Wprawiały się również
w pisaniu elementów listu, żeby w stosownym czasie gotowe
listy zanieść na pocztę i wysłać do wybranego odbiorcy.
Poowtorkowej wycieczce powstają kolejne wpisy
dooklasowego pamiętnika – wychowawca klasy zachęca
swoich podopiecznych do aktywności literackiej, bo jest
toojeden z możliwych sposobów uzyskania certyfikatu
naopióro.  Odbywały się też ćwiczenia z tabliczki mnożenia
ioz rozwiązywania zadań z treścią.
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KLASA V

Podczas lekcji techniki uczniowie poznali tzw. pozycję bezpieczną,
którą kolejno uczyli się przybierać. Następnie utrwalali numery
alarmowe oraz dowiedzieli się, że w sytuacji alarmowej najlepiej
zadzwonić pod konkretny numer (997,998,999), gdzie
wykwalifikowana osoba poda niezbędne wskazówki, jak należy
postępować. Badali także zawartość apteczki pierwszej pomocy
iodowiedzieli się, co do czego służy. W czasie lekcji WFu odbył się
turniej tenisa stołowego – gra przebiegała w duchu „fair play”,
aopunkty liczone były przez nauczycieli. Zajęcia z języka
hiszpańskiego podsumowane zostały projekcją
hiszpańskojęzycznego filmu, która umożliwiła uczniom utrwalenie
poznanego słownictwa i osłuchanie się ze specyficzną wymową.
Nowe wyzwanie w ramach lekcji języka polskiego polegało
naonapisaniu tzw. opowiadania twórczego do 500 słów z użyciem
dialogów. Uczniowie sami wymyślali jego temat, ale zobowiązani
byli do zachowania stosownego planu wypowiedzi. W ostatnim
czasie poznali także cechy legendy  na  przykładzie legendy
oopowstaniu państwa polskiego. Rozpoczął się także tydzień
ortograficzny, którego zakończeniem będzie prezentacja projektów
na temat zasad ortograficznych.
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Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie

W miniony wtorek uczniowie klas I, III i V pojechali
naowycieczkę do gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie.
Na miejscu czekało na nich mnóstwo atrakcji, a gospodarze
serdecznie przywitali swoich gości pysznym śniadaniem
złożonym z rozmaitości własnego wyrobu.
Dzieci oprowadzone zostały po ogrodach deszczowych
iozaproszone do zobaczenia kóz, krowy i konia. Zwiedzały
szklarnię i starały się rozróżnić wysiane warzywa
naopodstawie kształtu liści. Odwiedziły też piekarnię, a tam
usłyszały o tym, jak powstaje chleb, jakich maszyn używa się
do jego produkcji oraz w jaki sposób wypieka się go w piecu.
Wzięły także udział w wyrabianiu mąki z żyta i pszenicy,
aowreszcie samodzielnie uformowały i wypiekły bułeczki.
Po obiedzie miała miejsce druga tura warsztatów, podczas
których uczniowie własnoręcznie wykonali świeczki z potu
pszczelego, a następnie wysłuchali wykładu nt. ziół –
naopamiątkę otrzymali bukieciki z szałwii. 
Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci!

                                               Magdalena Gorący

                                   fotorelacja: Julia Wożniak   


