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W drugim tygodniu września czekało na nas wiele atrakcji. 

Część klasy pojechała na wycieczkę do Muzeum Baśni i Ba-

jek w Konstancinie Jeziornej, a pozostali obchodzili Świato-

wy Dzień Orderu Uśmiechu.  

Z notatnika 

trzecioklasisty... Opracowała: 

Agnieszka Frelik 

Moje wycieczka rozpoczęła się 

zebraniem uczniów przed 

szkołą, gdzie później wsiedli-

śmy do autobusu i wyruszyli-

śmy w drogę. Po dojechaniu 

na miejsce  zwiedzaliśmy mu-

zeum. Pan pozwolił skakać po 

pufach, które były miękkie. 

Układaliśmy różne figurki z 

klocków drewnianych: pojaz-

dy, wiatraki, budowle. Na ko-

niec Pan nam opowiedział 

różne zabawne historie, które 

go spotkały. Po opowieściach 

wróciliśmy do autobusu, a 

następnie do domu. 

Michał 
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W dniu 21 września 2021r. 

Nasza klasa pojechała na 

wycieczkę. Ja w niej nie 

uczestniczyłam i spędziłam 

dzień  w szkole. Zajęcia mia-

łam z innymi klasami i po-

znałam nowych kolegów. 

Wspólnie oglądaliśmy filmik 

pt. „Jacuś i Agatka’”. Każdy 

wykonał swój order uśmie-

chu. Razem zrobiliśmy pla-

kat zatytułowany „ Kiedy się 

uśmiecham”. Było bardzo 

miło, wesoło i przyjemnie.” 

Ania 
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22 września obcho-

dziliśmy I Dzień 

Jesieni. W związ-

ku z tym wybrali-

śmy się na krótką 

wycieczkę do lasu, 

szukając pierw-

szych oznak jesie-

ni. Znaleźliśmy ko-

lorowe liście, z 

których wykonali-

śmy według wła-

snych pomysłów 

kreatywne stwor-

ki. 
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24 września do naszej szkoły przybył Pan Policjant, który przy-

pomniał nam zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu dro-

gowym. Wspólnie z nim poszliśmy również na przejście dla pie-

szych, żeby w praktyce przećwiczyć  prawidłowe przechodzenie 

przez jezdnię.  
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Proces uczenia się nowego materia-

łu sprawiał nam czasami sporo 

trudności. Do czasu. Od kiedy na 

lekcji poznaliśmy zasady pracy mó-

zgu i za co jest odpowiedzialny, 

wiemy co sprzyja temu, żeby przy-

swajał wiele informacji w krótkim 

czasie. Poznawaliśmy nasze sposo-

by na szybkie uczenie się . Zasta-

nawialiśmy się również co prze-

szkadza nam w uczeniu się. 

Nie mogę się uczyć, gdy boli mnie głowa, jestem niewsypany, 

zmęczony, głodny, źle się czuję, kiedy jest hałas i myślę o ulubio-

nej zabawie. 

Łukasz 
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27 września obchodziliśmy Światowy Dzień Jabłka. Z tej oka-

zji mieliśmy zajęcia kulinarne, na których wykonaliśmy szar-

lotkę i sok jabłkowy. Uczyliśmy się odczytywać przepis oraz 

bezpiecznie korzystać z urządzeń domowych takich jak soko-

wirówka. Umiemy tez pięknie obierać i kroić jabłka oraz ura-

biać kruche ciasto. Na koniec stworzyliśmy plakat o jabłku 

prezentujący jego właściwości. 
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Na początku zajęć Pani kazała obrać i pokroić jabłka. Wrzucili-

śmy je do miski. Potem Pani wyjęła stolnicę. Na nią wsypaliśmy 

4szklanki mąki, żółtka, szklankę cukru, 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia, jedną kostkę margaryny. Następnie  wyrabialiśmy 

ciasto. Później wyłożyliśmy je na blachę, a na nie  jabłka. Jabł-

ka przykryliśmy rozwałkowanym ciastem. Pani wstawiła je do 

piekarnika. W trakcie pieczenia  byliśmy na informatyce. Gdy 

zajęcia się skończyły szarlotka była gotowa. Po obiedzie ją zje-

dliśmy. 

Zosia 
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Doskonalenie umiejętności matematycznych jest dla nas cieka-

wym  doświadczeniem, szczególnie wtedy, kiedy przy tej okazji 

mamy wf::) .Uczyliśmy się na zajęciach,  w jaki sposób odmie-

rzać odległości,  szerokości , długości. Umiemy  posługiwać się 

miarką krawiecką czy metrówką. Podczas zabaw mierzyliśmy 

się nawzajem,  mierzyliśmy nasze skoki w dal czy rzuty worecz-

kami. Staraliśmy się zrozumieć,  co to znaczy 1 cm, 1 m czy 1 

kilometr. Postanowiliśmy sprawdzić  ile to jest kilometr  i wy-

braliśmy się na spacer po naszej miejscowości ze stumetrową 

metrówką. Zaznaczaliśmy co 100m linie, aż dotarliśmy do 

1000metrów czyli kilometra:)  To była świetna zabawa, dzięki 

której mamy wyobrażenie ile metrów ma kilometr:) 
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Gra matematyczna  „ Kto 

najszybciej do 100?”,   

„ Kto najszybciej do 0?”, 

doskonaląca dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 

100 liczb jednocyfrowych i 

dwucyfrowych. 
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30 września– Dzień Chłopaka 

Dzisiaj jest 30 września, czyli Dzień Chłopaka. Z tego powodu w 

klasie była impreza. Każdy przyniósł coś słodkiego. Były życzenia i 

prezenty dla Naszych chłopaków z klasy(…)Były tańce i konkursy. 

Jeden konkurs nawet wygrałam! Nasza Pani jest super! Zorgani-

zowała fajny dzień, będą miłe wspomnienia. 

Ania  

Dzisiaj nie mieliśmy zajęć lekcyjnych z okazji Dnia 

Chłopaka. Otrzymaliśmy upominki od koleżanek z 

klasy. Jedliśmy słodycze, piliśmy soki i napoje. Na 

koniec otrzymaliśmy piękne dyplomy. 

Szymon  
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W klasie obchodziliśmy Dzień Chłopaka i ozdabialiśmy salę balo-

nami. Każdy przyniósł słodycze. Mi najbardziej podobały się ta-

neczne zabawy. Chłopcy musieli wykonać kilka zadań. Za to do-

stali dyplom odlotowego chłopaka! Na koniec sprzątaliśmy salę i 

zabraliśmy balony do domu. Było super! 

Nikola 
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Dzisiaj w szkole obchodziliśmy Dzień Chłopka. Przygotowa-

liśmy słodkości i picie. Gdy ozdobiliśmy  salę, zaczęliśmy 

tańce i zabawy. Bawiliśmy się w gorący kapelusz i tykającą 

bombę.(...)To był miły i wspaniały dzień. 

Karolina 
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1 października obchodzili-

śmy Światowy Dzień Ta-

bliczki mnożenia. Z tej oka-

zji cały dzień doskonaliliśmy 

naszą znajomość tabliczki 

mnożenia poprzez różne gry 

i zabawy. Graliśmy w karty 

w „ Mnożenie w mgnieniu 

oka”, wypełnialiśmy samo-

dzielnie  kwadrat mnożenia, 

rozumiejąc wzajemną zależ-

ność pomiędzy liczbami. 

Graliśmy w grę strategiczną 

ze spinaczem utrwalającą 

mnożenie w zakresie 30 i 40. 
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