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Witamy Państwa pierwszym w 2023 roku numerem
tygodnika i przy tej okazji pragniemy życzyć wszystkim
wszelkiej pomyślności, pokoju serca i pogody ducha
naonajbliższe 12 miesięcy!
Przypominamy, że już jutro obchodzimy święto Trzech
Króli, a świętować będziemy, maszerując w dorocznym
Orszaku Trzech Króli – cieszymy się na to radosne
spotkanie. 
Stroje już naszykowane… a zatem pora na pieczenie
rogalików z ukrytym migdałem, żeby sprawdzić, kto
wotym roku zostanie Migdałowym Królem!
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Wędrownicy ćwiczą śpiewanie kolęd w związku
zotegorocznymi jasełkami – ruszają pierwsze
przygotowania! Dzieci rozmawiają z wychowawczynią o Dniu
Babci i Dziadka; miały się zastanowić, za co kochają swoje
babcie i dziadków, a wśród licznych uroczych odpowiedzi
padła i taka: „kocham babcię za to, że troszczy się o mamę,
żeby więcej jadła”. Maluszki wykonały kwiat ze wzoru
grafomotorycznego, a w czwartek wizerunki Trzech Króli –
należało odrysować koła i korony  od szablonów z tektury,
wyciąć, po czym złożyć z nich sylwetki i szaty królów. Dzieci
poznały nowe styczniowe nawyki i bardzo pilnują poprawnej
kolejności działań podczas wizyt w toalecie. Ostatnio brały
też udział w rozmaitych zabawach z kostką do gry – liczyły,
ile wypadło oczek, po czym tyle właśnie razy wykonywały
zadane ćwiczenia ruchowe.
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U podróżników wprowadzony został temat pieniędzy
iozakupów. Maluszki dzieliły pieniądze na monety
iobanknoty; dowiedziały się, jakie  rodzaje sklepów
istnieją i co można w nich kupić. Urządziły nawet
zabawę w sklep – dzieci wyposażone w listy zakupów
spacerowały, wkładając określone rzeczy
dookoszyków. Podczas zajęć plastycznych dzieci
wykonały mieniące się prace, na których widnieją
Trzej Królowie. Mimochodem, maluszki uczyły się ich
imion. Podróżnicy dowiedzieli się już, jakie role będą
odgrywać podczas jasełek i przeprowadzili pierwszą
próbę. Na psychomotoryce ćwiczyli chodzenie
pooławce, co sprawiło im wielką frajdę.
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Tropiciele także rozpoczęli próby jasełkowe.
Rozmawiali z wychowawczynią o Dniu Babci i Dziadka,
a także wykonali prace plastyczne z wizerunkami
swoich babć. Usłyszeli także o święcie Trzech Króli,
oosymbolice przyniesionych do stajenki darów, a przy
tej okazji zastanawiali się co oni sami mogą dać
maleńkiemu Jezuskowi. Dowiedzieli się, że pięknym
iowyczekanym prezentem może być np. ofiarowany
czas lub ich obecność. Dzieci poznają nowe bity
obrazkowe z przedstawieniem tropów zwierząt, oraz
bity z pierwiastkami chemicznymi i działaniami z cyfrą
5. Zajęcia z psychomotoryki zdominowane zostały
przez ćwiczenia na równoważni. Tropiciele czytają
odokilku dni „Nelę, małą reporterkę” i usłyszeli
oozwyczajach ocelotów.
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Obieżyświaty w tym tygodniu skoncentrowały się
naoćwiczeniach grafomotorycznych, doskonaliły zapis
cyfry 4, a Metodą Dobrego Startu poznały literkę „I”.
Praca plastyczna dotyczyła postaci Trzech Króli
woramach przygotowania do jutrzejszego święta.
Dzieci z ciekawością obejrzały i wysłuchały prezentacji
trzecioklasistów, którzy odwiedzili ich, żeby
opowiedzieć dzieciom o parkach narodowych w Polsce.
Obieżyświaty coraz lepiej czytają – niektórzy w ciągu
20 min. potrafią przeczytać więcej niż 300 słów.
Naozajęciach z rytmiki dzieci utrwalały figury taneczne
podczas prób Krakowiaka.
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Pierwszoklasiści poznali pojęcie liczby dwucyfrowej oraz
liczby dziesiątek i jedności, a następnie ćwiczyli nowo
wprowadzone zagadnienia. Dodają i odejmują dziesiątkami
w zakresie 100. Nie ustają w próbach samodzielnego
pisania zdań w liniaturze. Wprowadzone zostały litery
"ą"oio"ę", które utrwalane były przez dzieci w oparciu
ookarty pracy i zabawy słowotwórcze – wszyscy
prześcigali się w radosnym wymienianiu wyrazów
zoużyciem tych właśnie liter. Uczniowie omówili także pory
roku iomiesiące, które każda z nich obejmuje, a także
zjawisko równonocy – wiedzą już, kiedy ono występuje i ile
trwa najdłuższy dzień w roku. Odbywały się także gry
wobingo iodomino matematyczne. Wygląda to tak, że ktoś
zaczyna, mówiąc "moje działanie to 10+5; kto
maorozwiązanie?" i wtedy odzywa się inna osoba
zoodpowiedzią: "ja mam 15, moje działanie to ...". 
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Drugoklasiści omawiali ostatnio tematy związane
zeoznajomością kalendarza. Pojawiły się pojęcia takie,
jak: „nowy rok”, „sylwester”, „północ”. Dzieci dzieliły
rok na 12 miesięcy i na 4 pory roku, a przy tym każdy
wskazywał na kartce z kalendarza swoją datę urodzin.
Wprowadzony został  dwuznak „dz”, który uczniowie
rozpoznawali, wykonując tematyczne ćwiczenia.
Podczas wspólnych łączonych zajęć  z plastyki
iotechniki uczniowie przy pomocy młotków i gwoździ
tworzyli na deskach szablony gwiazd. W tym tygodniu
wszyscy  wybrali się także na noworoczny spacer
naoplac zabaw.  
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Drugoklasiści doskonalą dzielenie w zakresie 30, wykonują
obliczenia z użyciem liczb rzymskich  oraz wskazują liczby
parzyste i nieparzyste. Uczniowie, którzy startują
womistrzostwach matematycznych, próbują sami rozwiązywać
zadania i prowadzą ożywione rozmowy na temat najlepszego
sposobu zapisywania obliczeń. Coraz więcej osób zbiera
podpisy potrzebne do uzyskania certyfikatu na pióro.
Woramach cotygodniowych doświadczeń uczniowie sprawdzali
tym razem jak krystalizuje sól, po co świeczce tlen i jak
eksploduje wulkan z sodą i octem. Dzieci kończą omawianie
lektury pt.  „Afryka Kazika”. Odbyły się rozmowy nt. udzielania
pierwszej pomocy.  Zakończone zostały prezentacje z cyklu
„Człowiek”, czego zwieńczeniem było wystąpienie dotyczące
czaszki ludzkiej. Podczas łączonych zajęć z techniki i plastyki
dzieci rozpoczęły przygotowania do Dnia Babci i Dziadka...
wozaimprowizowanym na korytarzu warsztacie. 
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Trzecioklasiści odwiedzili Obieżyświatów i przedstawili
imoswoje przygotowywane od dłuższego czasu prezentacje
dotyczące wybranych parków narodowych w Polsce.
Uczniowie ćwiczą w dalszym ciągu rozwiązywanie zadań
zotreścią, doskonaląc jednocześnie czytanie
zeozrozumieniem. Również ich pracą domową było
samodzielne ułożenie zadania z treścią dla koleżanek
iokolegów z klasy. Odbywały się równolegle przeliczenia
pieniężne. Wychowawca przeprowadził ze swoimi
podopiecznymi podsumowanie akcji "Kiermasz" – dzieci
wypisały na tablicy, co udało im się zrealizować, a jakie
obszary ich działań będą w przyszłości wymagały poprawy,
np. wszyscy zgodnie stwierdzili, że udało się uzbierać dużą
kwotę (1945zł!), ale postarają się przy następnej okazji
poprawić jakość obsługi! Technika minęła dzieciom tym
razem na konstruowaniu prezentów na Dzień Babci i Dziadka.
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Piątoklasistom ten tydzień upłynął pod znakiem kartkówek
iosprawdzianów w związku z kończącym się trymestrem
nauki. Test z biologii już za nimi. Podczas zajęć z WFu
dziewczynki trenowały rzut na bramkę po przeskoku,
aoostatnio odbyło się także rozstrzygnięcie turnieju ping-
ponga – uczestnikom rozdano dyplomy i medale. Lekcje
geografii dotyczą terenów i krajobrazów Polski – w tych
dniach omawiany był krajobraz wielkomiejski Warszawy.
Ostatnie 5 min. lekcji to czas na rozpoznawanie ze zdjęcia
konkretnego miejsca na świecie; różne są stopnie trudności,
ale za każdym razem dzieci starają się podać kontynent,
kraj i miasto na podstawie widoku przedstawionego
naofotografii.  Tym razem był to Norylsk – wieść niesie,
żeotoonajbardziej depresyjne miasto Rosji, do którego nie
prowadzi żadna droga asfaltowa; dzieci zrobiły sobie nawet
wirtualny spacer na mapie Google. 


