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Przedstawiamy relację z ostatniego przed feriami
zimowymi tygodnia nauki i pracy  – życzymy wspaniałego
odpoczynku, a w tym czasie udanych karnawałowych
spotkań orazozabaw!

Zapraszamy najserdeczniej na dzisiejszy koncert kolęd
połączony ze wspólnym kolędowaniem organizowany
przez chór Zaślubieni – do zobaczenia o 17:00!



wędrownicy

tekst

Numer 2styczeń 2023

WĘDROWNICY

Wędrownicy na dobre rozpoczęli przygotowania do jasełek
– role zostały rozdzielone, a kolędy opanowane niemal
dooperfekcji. Maluszki przyzwyczajają się do wystąpień
zomikrofonem, ćwiczą wychodzenie na scenę i opanowują
szereg scenicznych zachowań. Wychowawczyni podkreśla,
że jej podopieczni bardzo mocno wzięli sobie do serca
obowiązki wynikające z ich dyżurów – starają się pamiętać,
kto czym zajmuje się w danym miesiącu i wspólnie
motywują się do wykonywania przydzielonych prac.
Podczas zajęć z plastyki i małej motoryki dzieci
przygotowały zaproszenia dla babć i dziadków –
precyzyjnie tworzyli wyjątkowe laurki, jednak nie mogą
jeszcze zdradzić nic więcej. W ramach zajęć kontynuowane
są ćwiczenia utrwalające rozmaite umiejętności
psychomotoryczne – ostatnio przy wykorzystaniu
woreczków, co wymaga współpracy i komunikacji. 

fot. E. Pasela



fot. Dominika Boczekfot. Dominika Boczek

PODRÓŻNICY

Numer 2styczeń 2023

Podróżnicy z radością dzielili się opowieściami
dotyczącymi babć i dziadków – z myślą o nich
wykonali także piękne laurki na okoliczność
ichoświęta. Próby jasełkowe trwają, a dzieci
zoprzejęciem się w nie angażują. Ostatnio
wprowadzony został temat polskich zamków
średniowiecznych oraz rycerzy i ich życia w dawnych
czasach. Maluszki utrwalają także nawyk prostego
siedzenia na krześle podczas posiłków i prac przy
stoliku. Powtarzają ponadto zdobytą wiedzę
dotyczącą cyfr oraz samogłosek i sylab.



fot. Idalia Dyjaczyńskafot. Idalia Dyjaczyńska

TROPICIELE
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fot. I. Dyjaczyńska

Tropiciele doskonalą dodawanie i odejmowanie z cyfrą
5. W tym tygodniu wzięli udział w pasjonujących
zajęciach z psychomotoryki – wychowawczyni zadbała
ooto, by każdy etap trasy był niebywale emocjonujący,
dlatego na dzieci czekały atrakcje takie, jak podskoki
woworkach, przeczołgiwanie się pod krzesełkami,
kubełkowe szczudła, czy chodzenie po śladach stóp.
Tropiciele uczą się w ten sposób planowania
motorycznego, orientacji w schemacie własnego ciała
ioprzekraczania linii środka. Tropiciele przeprowadzają
kolejne jasełkowe próby i utrwalają przydzielone role.
Równolegle ćwiczą głoskowanie wyrazów i globalne
czytanie. Pojawiły się też nowe bity – najwyższe szczyty
świata. 

fot. I. Dyjaczyńska



fot. Ewa Kupiecfot. Magda Popa

OBIEŻYŚWIATY
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Obieżyświaty poznały literkę „u” i „U”. W dalszym ciągu
ćwiczą podstawowe kroki taneczne podczas zajęć z rytmiki.
W tych dniach akcent wychowawczy położony jest
naowspółpracę – psychomotorykę zdominowała zabawa
wotzw. „berka gąsienicowego”; polega to na tym,
żeozłapana osoba łapie kolejną i w ten sposób rośnie
„gąsienica”, której oba „końce” chwytają kolejne zdobycze.
Odbywają się rozmowy nt. przyjaźni w ramach
wprowadzonej nowej cnoty miesiąca – dzieci próbowały
sformułować definicję słowa „przyjaciel” i zastanawiały się,
czy łatwo jest być prawdziwym przyjacielem. Pośród
powtarzanych bitów znajdują się i te z cyframi rzymskimi,
co stworzyło okazję do wykonywania prostych działań z ich
użyciem, np. V+V=X. Obieżyświaty przygotowały także
ozdobne zaproszenia na Dzień Babci i Dziadka. 

fot. M. Popa



fot. Julia Woźniak

fot. Julia Woźniak

fot. Julia Woźniakfot. Julia Woźniak

KLASA I

Numer 2styczeń 2023

Pierwszoklasiści szlifują dodawanie z przekroczeniem progu
dziesiątkowego i wykonali już mnóstwo przykładów. Wprowadzona została
litera „ł”, a ponieważ dzieci utrwalonych mają już wiele innych liter,
toomożna już przeczytać w ich zeszytach ciekawe, logiczne zdania.
Podczas zajęć wygłoszony i omówiony został wiersz D.oWawiłow
pt.o„Wiatr”, coostało się punktem wyjścia do rozmów nt.otego zjawiska
pogodowego ze szczególnym uwzględnieniem jego działania w naturze.
Uczniowie stworzyli kolejną książkę całkowicie wgowłasnego pomysłu
ioprzy wykorzystaniu autorskich rysunków. Zajęcia z kodowania upłynęły
na odrysowywaniu na siatkach graficznych m.in.. kształtów robaków,
coopoprzedzone zostało uważnym znakowaniem punktów w odpowiednich
miejscach i ich skrupulatnym łączeniem. Kontynuowane są prace
woramach tzw. „Robusiowej ortografii” – ostatnio uczniowie rysowali
wozeszytach własną kartę na utrwalenie pisowni wyrazu „łódka”. Atrakcją
były zajęcia dotyczące czekolady – omawiana była jej produkcja, skład
iowłaściwości, a także rodzaje. Zwieńczeniem była degustacja czekolad
oowysokiej zawartości kakao – wychowawczyni dodaje z uśmiechem,
żeojego pobudzające właściwości dało się poznać podczas przerwy.

fot. J. Woźniak
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fot. M. Pietryszew vel Pietruszewska

fot. M. Pietryszew vel Pietruszewska

Drugoklasiści rozmawiali z wychowawczynią
oobezpiecznych feriach i przygotowywali prezenty z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie odczytywali wyrazy takie,
jak: „babcia”, „dziadek”, „wnuczka”, „wnuczek”. Podczas
zajęć z WFu chłopcy grali w piłkę ręczną, a dziewczynki
uczyły się stawania na rękach. Matematyka upłynęła
naoutrwalaniu liczebników porządkowych oraz pojęć
przestrzennych, tj. lewo-prawo. Wprowadzony został
ponadto dwuznak „dż”, a na lekcjach języka angielskiego
uczniowie powtarzali nazwy kolorów. Dzieci zowielkim
zaangażowaniem wypełniały swoje dyżury; dooich
obowiązków należało m.in.: zamiatanie, wycieranie stołu
po śniadaniu, podlewanie kwiatów i wycieranie tablicy. 



fot. Natalia Kubiakfot. Natalia Kubiak

KLASA II
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Uczennice przygotowują się do przeprowadzenia
wywiadów w ramach zajęć z retoryki; udało im się już
rozdać przygotowane zaproszenia z konkretnymi
terminami wybranym osobom – pani dyrektor,  pani
od WFu oraz paniom wychowawczyniom grup
przedszkolnych.  Duża część klasy potrafi wymienić dni
tygodnia w języku francuskim, dzięki codziennemu ich
powtarzaniu i zapisywaniu na tablicy. Podczas lekcji
dzieci uczyły się w ostatnim czasie, czym
sąoprzymiotniki i jak można je zlokalizować
woopracowywanym tekście.
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Trzecioklasiści uczyli się sztuki argumentowania –
formułowali rozmaite argumenty na poparcie konkretnej
tezy. Układali także notatkę z uwzględnieniem
odpowiedniej formy – mieli podany tekst z czasownikami
w formie męskiej, a całość musieli przełożyć na wersję
żeńską. Ćwiczyli ponadto pisownię wyrazów
zeozmiękczeniami (np. gałąź – gałęzie,  łoś – łosie, etc.) 
 oraz tego, po jakich spółgłoskach piszemy „rz”; w tym
celu podzielili się w pary lub trójki i ułożyć musieli wiersz
złożony ze słów rozpoczynających się od tych właśnie
spółgłosek. Wychowawca przywołuje jeden z owoców tej
twórczej dziecięcej próby – „goryle gromiące krokodyle
kamiennymi chochlami”. Dzieci rozwiązały także część
polonistyczną testu trzecioklasisty, którego forma jest dla
nich nowością, po czym wspólnie z wychowawcą
sprawdziły i omówiły całość. 
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KLASA V

Magdalena Gorący

Numer 2styczeń 2023

Piątoklasiści koncentrowali się w tych dniach
naopodsumowywaniu trymestru i dbali o to, żeby poprawić
swoje wyniki  – wszystkie ich starania wypływały z szeroko
pojętej pracowitości, czemu dawali wyraz również poprzez
realizowanie codziennych zadań, tj. uczenia się, odrabiania
pracy domowej  i wypełniania planu dnia. Cnotę
pracowitości kształtowali w jeszcze jednym wymiarze –
prowadzili zajęcia, np. podczas lekcji języka hiszpańskiego.
Uczniowie zapisali się również do udziału w  konkursie
języka hiszpańskiego. Rozdzielone zostały także role
wozwiązku z nadchodzącymi jasełkami. Odbył się ponadto
sprawdzian ze znajomości omówionej ostatnio lektury
iozorozmaitych  sposobów zapisywania dat. 


