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 Witamy w naszym klasowym biuletynie. Pierwsze 

tygodnie naszej wspólnej przygody są już za nami. 

Stęsknieni po wakacjach, przywitaliśmy się ser-

decznie, zapoznaliśmy z nowymi Paniami i  wyru-

szyliśmy:) Zapytacie -gdzie? Otóż pierwszym na-

szym przystankiem lekcyjnym były „ Wakacyjne 

wspomnienia”.  Przynieśliśmy pamiątki z wakacji, 

opowiadaliśmy gdzie je spędziliśmy, odszukiwali-

śmy te miejsca na mapie, wskazując przy tym stro-

ny świata.  Zredagowaliśmy wakacyjną notatkę.  
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Rozmawialiśmy o naszych 

planach na bieżący rok 

szkolny.  Ustaliliśmy wspól-

ne zasady tworząc kodeks 

grupy, pod którym się  pod-

pisaliśmy. Doskonaliliśmy 

umiejętność korzystania z 

kalendarza. Odszukiwaliśmy 

ważne wydarzenia, które bę-

dziemy  obchodzić  w naszej 

klasie. Liczymy ile dni szko-

ły już minęło i ile pozostało 

do wakacji, zaklejając w kla-

sowym kalendarzu każdy 

miniony dzień.  
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Powtarzaliśmy sobie w jaki 

sposób określa się czas. 

Przypomnieliśmy jak odczy-

tywać  godziny na zegarze i 

jak dokonywać obliczeń ze-

garowych. Wykonaliśmy 

własne tarcze zegarów, żeby 

ułatwić sobie proces rozu-

mienia przemijalności  cza-

su. Graliśmy w zegarowa grę 

z kostkami.  
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Rozmawialiśmy o tym z ilu pór ro-

ku, kwartałów, miesięcy,  tygodni i 

dni składa się rok. Przypomnieli-

śmy sobie zapis dat różnymi sposo-

bami, w tym z użyciem cyfr rzym-

skich. W celu utrwalenia ich, zagra-

liśmy w bingo.  
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Uczyliśmy się jak popraw-

nie pisać wyrazy z ó wy-

miennym i niewymiennym 

oraz wyrazów zakończo-

nych na –ów, -ówka, -

ówna.  Graliśmy w grę ze 

speenerem utrwalającą za-

sady pisowni oraz bawili-

śmy się w biegające dyk-

tando. 
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Wrzesień to czas 

nie tylko powrotu 

dzieci do szkół, 

ale również okres, 

w którym wspomi-

na się wybuch II 

wojny Światowej. 

Na zajęciach roz-

m a w i a l i ś m y  o 

tym. Wspominali-

śmy również wy-

buch powstania 

warszawskiego i 

z a s t a n a w i a l i ś m y 

się jaki udział 

miały w czasie 

wojny dzieci. Jak 

w y g l ą d a ł o  i c h 

dzieciństwo? Po-

znaliśmy postać 

Asiuni,  wysłuchu-

jąc  s łuchowiska 

Joanny Papuzini-

skiej pod tym sa-

mym tytułem.  
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Uwielbiamy zajęcia z wychowania fizycznego. Dzięki temu, że 

pogoda była sprzyjająca mogliśmy korzystać z naszego szkol-

nego boiska i na świeżym powietrzu trenować naszą kondycję.  
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15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Z tej 

okazji w klasie na początku wszyscy się „ zakropkowaliśmy”. 

Przeklejaliśmy kropki na ubrania i w ramach zabawy w parach, 

rysowaliśmy sobie nawzajem kropki na twarzy lub rękach. Po-

tem obejrzeliśmy film, który  wyjaśnił nam skąd pomysł na taki 

zakropkowany dzień i jaki jest jego cel. Następnie braliśmy 

udział w szkolnym Dniu Kropki, rozwiązując różne ciekawe za-

dania. W celu rozwijania naszych umiejętności matematycznych 

wzięliśmy udział w zajęciach z kodowania. Za pomocą maty do 

kodowania oraz kolorowych kubeczków odszyfrowaliśmy kod   

„ DOT DAY” czyli Dzień Kropki. Na koniec bawiliśmy się w za-

bawę, która grupa ułoży najwyższą wieżę z kubeczków oraz gra-

liśmy w grę strategiczną „Kropki”. Za aktywny udział w zaję-

ciach otrzymaliśmy dyplomy :) 
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Przeprowadziliśmy w na-

szej klasie wybory do sa-

morządu klasowego. Naj-

pierw odpowiednio się 

przygotowaliśmy. Stwo-

rzyliśmy plakat  ilustrują-

cy  jakie cechy powinna 

posiadać osoba reprezen-

tująca naszą klasę. Na-

stępnie osoby chętne do 

kandydowania zgłosiły się, 

a my po przeanalizowaniu 

cech kolegów i koleżanek 

wybieraliśmy w głosowa-

niu demokratycznym na-

szych przedstawicieli.  
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Kiedy już  poznaliśmy 

zasady wyboru przed-

stawicieli do samorządu 

klasowego, zastanawia-

liśmy się w jaki sposób 

w Polsce sprawuje się 

rządy. Poznaliśmy naj-

ważniejszy dokument w 

państwie, czyli Konsty-

tucję Rzeczpospolitej 

Polskiej. Wybraliśmy 

się na wirtualną wy-

cieczkę do gmachu Sej-

mu i Senatu, żeby zoba-

czyć na czym polega ich 

praca. Na podsumowa-

nie naszej wiedzy two-

rzyliśmy w grupkach 

mapę pojęć dotyczącą 

funkcji pełniących przez 

Parlament, Rząd i Pre-

zydenta, ucząc się tym 

samym wyszukiwania 

informacji w tekście i 

innych źródłach infor-

macji. 
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