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Z życia szkoły

W tym tygodniu niesamowicie miłym dniem okazał się wtorek,
czyli Dzień Edukacji Narodowej! Mieliśmy przyjemność gościć w
naszych murach Panią Anię Błażejczyk, która w imieniu wszystkich
Rodziców wręczyła nauczycielom przepyszny tort! W tym miejscu
Dyrekcja oraz całe Grono Pedagogiczne jeszcze raz dziękuje za
wszystkie miłe niespodzianki i te przygotowane przez Rodziców, i te
przygotowane przez Dzieci! Pozytywnie
zmotywowani do dalszej pracy serdecznie
zapraszamy na dni otwarte w naszej szkole.
Pierwszy już w najbliższy piątek 24.10.2014r.
Do zobaczenia!
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Nasza klasa
W
naszej
klasie
edukacji i zabawy ciąg
dalszy.
Tym
razem
postanowiliśmy
stworzyć
sobie mały ogródek, a
dokładnie
ogródek
matematyczny. Pod tablicą
wyrosło nam kilka łodyżek,
które szybko przerobiliśmy
na kwiaty o różnej ilości
płatków oraz listków. Co
wiecej każdy z listkow
opatrzony
jest
matematycznym
działaniem! Warto dodać,
że w tym tygodniu mieliśmy
poznać jedynie cyferkę „4”,
jednak
nasze
głodne
wiedzy Pierwszaki zażądały
także „5”! 
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Z edukacji polonistycznej
zaczęliśmy powoli odkrywać magię
tworzenia słów i wyrazów. Tu także
chęć poznawania nowych literek
wzięła górę  przy każdej możliwej
okazji dzieci odczytują i zapisują
kolejne wyrazy, niejednokrotnie
bardzo trudne! Udało nam się
nawet rozpocząć przygodę z grą „Scrabble”. Serdecznie polecamy ją
na wspólne rodzinne chwile
zabawy, a przy okazji świetny
trenig
analizy
i
syntezy
wyrazowej 

Co w przyszłym tygodniu?
W kolejnym tematem przewodnim będą: zabawy i zabawki.
Będziemy utrwalać poznane literki i cyferki oraz poznamy kolejne „T”,
„I” oraz „6”. Przypominamy o kartach pracy ucznia, mamy nadzieję że
wszystkie wypełnione wrócą w poniedziałek do szkoły. Pragniemy
uświadamiać naszych Pierwszoklasistów jak ważne jest bycie
pomocnym i szanowanie pracy innych, dlatego uczniowie dostali
także małe zadanie bojowe na weekend: mają pomóc Rodzicom w
ścieraniu półek. Miejmy nadzieję, że wszyscy wywiążą się ze swojego
zadania! W przyszłym tygodniu czeka nas kolejna karta pracy oraz
nowe zadanie bojowe! 
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Ciekawostki
Na wstępie serdecznie dziękujemy za zwrot kwestionariuszy. Ich
wyniki utwierdziły nas mocno w przekonaniu, że współpraca z
Rodzicami może być bardzo inspirująca i owocna! 
Wielu Rodziców chce zaangażować się w pomoc w dekorowaniu
klasy, kroniki, zbieranie materiałów, udział w zajęciach, wspólnych
piknikach oraz wycieczkach. Co więcej, niektórzy chętnie poprowadzą
specjalne zajęcia dla naszych Pierwszaków m.in.: zajęcia kulinarne,
ogrodnicze, biologiczne, sportowe, plastyczne, tematyczne, terenowe,
jazdy konnej, zajęcia o prawie, zajęcia o prawach dziecka. Powstały
także ciekawe pomysły organizowania rodzicielskich lekcji „Czytania
dzieciom”, a także zorganizowania zbiórki książek i założenia własnej
biblioteki!
Dziękujemy za tak otwartą postawę i chęć włączenia się w życie
szkoły i klasy. Wszystkie Państwa pomysły postaramy się jak
najszybciej wdrożyć w życie. Wspólnie uda nam się obalić oba
poniższe mity 

KONIEC
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