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UCZYMY INNYCH

CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM

Numer gazety poświęcony działaniom
uczestników Szkoły z Klasą 2.0

Jakie zadania realizowaliśmy w I semestrze:
Czytamy ze zrozumieniem
Akcja czytelnicza
Projekt edukacyjny
Uczymy innych
Odwrócona lekcja
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Uczymy innych

Zamiany jednostek miary
 
W grudniu przeprowadziłam zajęcia z matematyki. Tematyka dotyczyła
zamiany jednostek miary.  W tym celu przygotowałam aplikację,
wykorzystując stronę internetową https://learningapps.org/. 

Przeprowadzona przeze mnie lekcja polegała na wyświetlaniu zadań na
tablicy interaktywnej , które przygotowałam wcześniej w domu, opierając się
o grę Pasujące pola. Dzieci z klasy IVd miały za zadanie przyporządkować,
odpowiadające sobie jednostki długości przez przesunięcie par pór. Moi
młodsi koledzy i koleżanki bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach,
zgłaszali się, byli aktywni. Bardzo podobało mi się zaangażowanie
czwartoklasistów w to, co działo się na lekcji.

Myślę, że ten sposób przekazywania wiedzy  utrwalił ją nie tylko klasie IV d,
ale i mnie oraz moim kolegom przygotowującym tę lekcję. 
Przygotowanie jej, mimo że pracochłonne, sprawiło mi wiele przyjemności.
Miałam także okazję sprawdzić się w roli nauczycielki i bardzo mi się to
podobało. Myślę, że warto uczestniczyć i przygotowywać takie lekcje.

Alina Malik, klasa VIa

"Moim zadaniem było nauczenie uczniów
zamiany jednostek. Byłam trochę zestresowana,
ale myślę, że sobie poradziłam. Cała lekcja
przebiegała gładko. Dzieci zaciekawiły
prezentacja i gra związana z tematem. Chętnie
bym wzięła udział jeszcze raz w takiej lekcji"   
Zuzanna Guściora, VI a
 "Przygotowałam prezentację w Power Point o
jednostkach długości. Czwartoklasistom się
podobała, zaangażowali się , aktywnie
rozwiązywali zadania, słuchali mnie z uwagą.
Mam nadzieję, że zrozumieli temat i podobało im
się, bo połączyli przyjemne z pożytecznym"
Julia Wołoszyn, VI a

Uczymy języka angielskiego
Stanęliśmy przed nie lada zadaniem, a mianowicie mieliśmy być nauczycielami młodszych kolegów. I
to nauczycielami języka obcego.

Przed lekcją przygotowałyśmy samodzielnie różne zabawy dla klasy II d. Potem musieliśmy to
zrealizować już w praktyce. Zabawy, które przygotowaliśmy dla maluchów, to Król zwierząt, Dzika
rzeka, Krzesełka.  
Drugoklasiści chętnie uczestniczyli we wszystkich grach. Nie ukrywamy, że podczas zajęć byliśmy
nieco zestresowani, ale jesteśmy z siebie dumni, że mogliśmy młodszych kolegów nauczyć nazw
różnych zwierząt w języku angielskim, a także cieszymy się z tego, że przeprowadziliśmy lekcję w
sposób jaki zaplanowaliśmy.
Przekonaliśmy się, że stanie po drugiej stronie wcale nie jest łatwe.
Wiktoria Rutkowska, VIc
Karolina Madura, kl.VIc
Karol Madura, kl. VIc
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Projekt Bezpieczna Szkoła
W tym roku w naszej szkole odbyła się akcja Bezpieczna Szkoła, stała się
ona także naszym zadaniem projektowym, które realizowaliśmy w ramach
Szkoły z Klasą 2.0
Samorząd Uczniowski nagrał filmiki, których tematem była przemoc w
szkole i w domu. Odbył się apel dotyczący przemocy, w którym wzięli udział
zaproszeni policjanci. Pozostali uczestnicy apelu byli ubrani na niebiesko,
ponieważ kolor ten oznacza walkę z przemocą.

Przeprowadzony projekt pozwolił nam zrozumieć, że należy zawsze
reagować na wszelkie przejawy przemocy.

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Julia Wołoszyn

Moje wrażenia z przeprowadzonej
lekcji języka angielskiego dla 

klasy I

15 listopada ubiegłego roku był jednym z najważniejszych dni w moim życiu
szkolnym, ponieważ miałam w tym dniu do odegrania bardzo ważną wolę,
jaką było wcielenie się w rolę nauczyciela języka angielskiego i
przeprowadzenie lekcji dla uczniów klas I.

Tego dnia miałam ogromnego „stresa” i myślałam tylko o tym, żeby
pierwszoklasiści odebrali moją osobę pozytywnie. Lekcja rozpoczęła się
bardzo miło. Przywitałam się z każdym uczniem po angielsku, każdy też się
przedstawił w tym języku i potem poszło już jak z płatka. Wszystkie dzieci
były bardzo aktywne i chętnie brały udział w zabawach, z których głównie
składała się lekcja. Zabawy te prowadziłyśmy (ja wspólnie z Wiktorią – moją
koleżanką z klasy) przy pomocy nagrań na płycie, kart obrazkowych,
maskotek, pacynki Digiego, którego pamiętałam jeszcze z czasów, kiedy
sama byłam pierwszakiem. Wykorzystywałyśmy także tablicę interaktywną
i zadania, jakie nasi koledzy i koleżanki przygotowali dla młodszych uczniów
za pomocą aplikacji dostępnych na stronie http://leaningapps.org.

Wszystkim naszym działaniom przypatrywała się nasza pani anglistka –
Aneta Czapska, która nas wspierała i mam nadzieję, że była z nas
zadowolona i dumna.

Oliwia Kupiec, kl. IV a

Lubię czytać
Dnia 27 lutego przeprowadziłam wraz z koleżankami akcję czytelniczą
"Lubię czytać" dla koleżanek i kolegów z młodszych klas. Odbiorcami akcji
byli uczniowie klas drugich i trzecich.
Na początku musiałyśmy wybrać tekst. Postanowiłam, że będą to
"Opowieści z Narnii", ponieważ była to książka, którą właśnie czytałam. 
Po  wybraniu odpowiednich fragmentów przeprowadziłyśmy kilka prób z
pięknego czytania. Przygotowałam pytania dotyczące tekstu,
zaopatrzyłyśmy się w coś słodkiego, przygotowałyśmy kolorowanki, a
potem wszystko dokładnie omówiłyśmy z panią od polskiego.
W poranek lutowy wystrojone ruszyłyśmy do klas młodszych. Dzieci się
bardzo cieszyły, odpowiadały chętnie na pytania, rysowały i kolorowały.
Myślę, że niektóre ruszą do biblioteki po książkę.
Ada Urbańska, Vb

http://leaningapps.org

