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W kolejnym tygodniu naszej klasowej przygody wybraliśmy
się w podróż po świecie. Tym razem odwiedziliśmy Amerykę Północną. Poznaliśmy jej najciekawsze miejsca i zabytki, a dokładniej przyjrzeliśmy się Indianom, którzy zamieszkują jej tereny.
Stworzyliśmy w klasie indiańską wioskę, w której poznawaliśmy
zwyczaje i tradycje tego plemienia. Sami też wcieliliśmy się w ich
rolę. Inspirując się kodeksem etycznym Indian, stworzyliśmy
nasz nowy klasowy kodeks. Podczas dnia kulminacyjnego naszego mini projektu, wzięliśmy udział w indiańskich podchodach,
które przygotował Wódz Mądry Orzeł :)
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Dzień marchewki– przygotowanie indiańskiej uczty
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Indiańskie podchody

Howgh
(czyt. hoł)
Drodzy Bracia!
Jestem Wodzem plemienia Bystrego Potoku, który znajduje się
wiele mil stąd.
Dzisiaj otrzymaliście szansę dołączenia do mojej wioski.
Jednak, aby tak się stało czeka Was wiele zadań do wykonania.
Zatem nie traćcie czasu i ruszajcie w drogę. Zadania znajdziecie
w swojej klasie. Jest ich 9.
Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. Za każde zadanie
zdobywacie punkty. Zadania mają różne wartości w zależności
od stopnia trudności. Kolory zadań wskazują na punktację.
Pamiętajcie, że aby pomyślnie przejść wszystkie zadania musicie
sobie pomagać. Tylko wtedy uda Wam się dotrzeć do końca ścieżki. Plemię, które zdobędzie najwyższą liczbę punktów zdobędzie
tytuł Bystrych Strzał!
Bądźcie dzielni i nieustraszeni
moi Szkolni Bracia!
Powodzenia!
Wódz Mądry Orzeł
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Zadanie wartość 50
Na biurku znajdziecie farbki do malowania twarzy. Niech każdy z
was pomaluje koledze buzię w zabawny, indiański sposób!
Zadanie wartość 20
Wymyślcie nazwę dla swojego plemienia i wasze tajemne hasło.
Zadanie wartość 50
Wypiszcie na kartce jak najwięcej indiańskich imion. Podkreślcie
przymiotniki.
Zadanie wartość 50
Wyszukajcie w dostępnych w klasie źródłach, informacji o canoeu zanotujcie najważniejsze informacje.
Zadanie wartość 50
Stwórzcie indiański posąg ze swoich ciał. Wyznaczcie osobę, która
wykona zdjęcie lub poproście brata z innego plemienia o sfotografowanie. Telefon pożyczcie od waszej Pani.
Zadanie wartość 100

Wymyślcie indiańską zabawę ( ruchową/ matematyczną lub językową), w której wykorzystacie kamienie i patyki.
Zadanie wartość 20
Wymyślcie 3 pytania do quizu dotyczącego wiedzy o Indianach.
Zadanie wartość 100
Rozwiążcie zadania matematyczne:
Indianie budują tipi. W tym celu użyli 6 patyków, które zwiążą razem u góry i przykryją skórami. Jaka jest łączna długość patyków potrzebnych do zbudowania tipi jeśli każdy z nich mierzy
2m?
Ile patyków potrzebnych jest, aby zbudować tipi, w którym podłoga przyjmie kształt sześciokąta? Wykonacie rysunek.
Ile centymetrów/metrów kija potrzebujecie do wykonania tipi waszego plemienia, przyjmując, że każdy kij jest taki sam?
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Drodzy Bracia!

Udało Wam się dotrzeć do końca ścieżki, a każdą próbę przechodziliście wzorowo!
Jestem z Was naprawdę dumny!
Zasłużyliście na to, aby stać się pełnoprawni członkami naszej in-

diańskiej wioski!
W nagrodę zapraszam Was na Indiański poczęstunek. Nie zapomnijcie o Waszym gościu. Pamiętajcie,
że Indianie bardzo dbają o swoich gości i nie wypuszczają ich do
domu bez sytego brzucha i pamiątkowego upominku. Wręczcie
swojemu gościowi przygotowaną przez Was niespodziankę i pa-

miętajcie, żeby napisać do mnie list,
w którym opiszecie czego ciekawego dowiedzieliście się
o moim Narodzie oraz jak wam minął dzień spędzony
w indiańskiej wiosce.
Czekam na Wasze listy!
Pozdrawiam

serdecznie!

Str. 20

Witaj Wodzu!
Na wstępie mojego listu chciałbym Cię serdecznie pozdrowić. Mam na imię Mateusz. Mam 10 lat. Chodzę do klasy
3 a i mieszkam w Polsce.
Pisanie listu do Ciebie jest bardzo interesujące i ciekawe.
Już od dawna chciałem napisać do list. Zacznę od początku.
Pewnego dnia pani przyszła do nas i powiedziała nam, że
dzisiaj będziemy rozmawiać o Indianach .Najpierw zaczęliśmy od zbudowania TIPI . Za pewne wiesz co to jest ,,tipi,,.
Przypomnę ,że składa się z drągów i skóry bizona. Słowo
’’tipi,, oznacza miejsce gdzie się żyje. Dzięki swojej budowie
tipi było bardzo przenośne. Budowano je na wzgórzach. Na
szczycie namiotu znajdowało znajdował się otwór dymowy,
który zakrywano skórą bizona w razie potrzeby. W tipi nie było podłogi, bo na środku znajdowało się miejsce na ognisko.
Wiesz , że chciałbym spędzić chociaż jeden dzień w takim namiocie. Kolejnego dnia robiliśmy łapacze snów i pióropusze.
Każdy z nas wykonał piękne prace . Każdy był inny . Był wyjątkowy. To nie wszystko . Na weekend pani kazała zrobić
strój Indianina. Ale to była fajna zabawa . W Poniedziałek
przyszliśmy w strojach które wykonaliśmy w domu. Dziś był
dzień bajek . Dostaliśmy od Ciebie 9 zadań za które mogliśmy
dostać miano ,,Bystrych Strzał,,. Zadania były bardzo interesujące. Najbardziej podobało mi się malowanie twarzy J.
Każdy był bardzo kolorowy. Dziękuje za zadania . Miano ,,Bystrych Strzał,, została moja grupa w której byli: OLA,
FRANEK, ZOSIA , ANIA i JA.

Wodzu muszę już kończyć list. Obowiązki czekają i dalsza nauka. Życzę Ci abyś nadal był tak dobrym przywódcą
swojego plemienia . Pozdrawiam Cię serdecznie .
MATEUSZ
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Drogi Wodzu!

Dziękuję Ci za list, w którym dałeś nam pomysł na zabawę w
podchody. Dzisiaj mieliśmy indiański dzień. Najpierw każdy
musiał w domu przygotować strój Indianina, który założyliśmy
na czas zabawy. Nasza gra polegała na tym, żeby odnajdywać
koperty z numerkami, z zadaniami. Było takich 9 kopert. Mieliśmy wyznaczony czas na zrobienie wszystkich zadań, potem zjedliśmy ciasto marchewkowe, które sami robiliśmy tego dnia.
Bardzo lubię ciasto marchewkowe.
Dziękuję za ten dzień, spodobała mi się zabawa w Indian.
Czekam na Twój następny list.
Pozdrawiam całe Plemię,
Łukasz
Drogi Wodzu
Prosiłeś mnie o napisanie listu do ciebie, postanowiłam spełnić twoją
prośbę .

Odbywało się to tak że byliśmy podzieleni na trzy grupy i każda miała
swoje tipi. Byłam jedyną indianką w grupie z Kacprem, Michałem i
Antkiem.
Na początek zbielaliśmy zadania z kopert:
- MALOWANIE TWARZY,
- ZMIERZENIE KIJKÓW OD TIPI,
- ZADANIE MATEMATYCZNE,
- NAZWA PLEMIENIA I TAJNE HASŁO ,
- ZNALEŹENIE W INTERNECIE IMIONA INDIAN,

- MIERZENIE PIÓROPUSZY,
-ZROBIENIE POSĄGA ZE SWOICH CIAŁ,
- WYMYŚLENIE ZADAŃ, ORAZ WYMYSLANIE INDIANSKIEJ ZABAWY
To była świetna zabawa pełna uśmiechu i radości. Na tym kończę ten
list i do zobaczenia w wiosce Indian.
NIKOLA
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Drogi Indianinie
Na początki chciałem Cię serdecznie pozdrowić i chciałem
Ci opowiedzieć o dzisiejszym dniu w szkole, który był w tematyce Indian.
Na pierwszej lekcji od razu założyliśmy pióropusze i stroje
indiańskie. Pióropusze przygotowaliśmy dzień wcześniej na
lekcji, a stroje indiańskie wykonaliśmy w domu. Wszyscy mieli
ciekawie wykonane stroje, były kolorowe z frędzelkami i piórami. Usiedliśmy wszyscy w kole i przeczytaliśmy historię o
''Kojocie i Indianinie''. Opowieść opowiadała o Kojocie, który
uczył ludzi jak polować jak uprawiać rośliny. Okazało się, że to
Indianin stworzył Kojota, ludzi i całe otoczenie. Na następnej
lekcji robiliśmy ciasto marchewkowe. Każdy z nas miał do wykonania inne zadanie. Jedni tarli marchewki, drudzy sypali
makię, cukier, proszek do pieczenia, sodę i jajka. Mikserem
urobiliśmy ciasto i Pani zaniosła je do piekarnika. Po upieczeniu na ostatniej lekcji w klasie na stole stało ciasto marchewkowe. Na tej lekcji mieliśmy też gościa, który obserwował nas,
jak my pracujemy. Nasza Pani dała nam listy od Ciebie i 9 kolorowych kopert, które schowała, a my musieliśmy je odnaleźć.
Każdy kolorach koperty oznaczał inną liczbę punktów, które
można było zdobyć za dobrze rozwiązane zadanie. Na koniec
zjedliśmy ciasto marchewkowe. To był bardzo fajny i ciekawy
dzień, poznaliśmy życie Indian mam nadzieje, że Tobie podobał się mój list do Ciebie i serdecznie Ci pozdrawiam.
Kacper
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Nietypowa lekcja matematyki i wfu
Na początku Pani podzieliła nas na grupy. Potem dała nam kredy i 2 kostki.
Musieliśmy narysować linie startu i mety. Na mecie
rysowaliśmy
liczbami
rzymskimi numery grup.
Napisaliśmy tam nasze
imiona i nazwiska. Zasady
gry były takie: Każdy rzucał po jednym razie. Liczby
na kostkach wskazywały
przez ile trzeba je pomnożyć, np. 6 razy 3. Osoba
która miała największy
wynik zdobywała 3p, która
miała mniejszą 2p, a ta
która miała najmniejszą
1p. A jeżeli się odpowiadało źle, nie dostawało się w
ogóle punktów. Gdy już każdy odpowiedział, trzeba było dobiec do
mety, po czym zapisać punkty. Gdy już każdy odpowiedział po 5
razy, trzeba było zapisać swoje wszystkie punkty. Kto miał największą liczbę punktów wygrywał. W mojej grupie wygrałem ja z
łączną liczbą punktów 11.
Antek
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W poniedziałek 28 marca na lekcji w-f bawiliśmy się w zabawy
ruchowo-matematyczne na boisku szkolnym. Pani Agnieszka
przeczytała zasady gry. Potrzebowaliśmy do tej gry kostki i kredy. Na chodniku przy boisku narysowaliśmy dwie linie, start i
meta. Podzieliliśmy się na cztery grupy, każda dostała po dwie
kostki. Gdy zabawa się rozpoczęła rzucaliśmy obydwoma kostkami i je przez siebie mnożyliśmy. Gdy każdy z graczy dobrze
obliczył wszyscy biegli do mety. Osoba która miała największy
wynik mnożenia dostawała cztery punkty, mniejszy wynik trzy
punkty, jeszcze mniejszy - dwa ,a najmniejszy jeden. Gracz,
który źle obliczył dostawał zero punktów. Było pięć rund, po
wszystkich rundach gracze liczyli swoje punkty. Wygrywała
osoba, która miałaa najwięcej punktów. Po tej zabawie mieliśmy około pięć minut aby coś porobić na boisku. Dziewczyny
skakały na skakance, a chłopcy grali w piłkę. Ten w-f był ciekawy, pomysłowy i matematyczny!
Ania

Str. 26

Rozwijając naszą wiedzę i umiejętności przyrodnicze założyliśmy w klasie klasowy ogródek, który codziennie
pilnie pielęgnowaliśmy :).
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