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Kółko Małego Dziennikarza
wystartowało :)

Rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/2017

Upamiętnienie ofiar 
II wojny światowej

:)

Z początkiem
września zaczęło w
naszej szkole
działać Kółko
Małego 
Dziennikarza.
Dzieci poznają
tajniki pracy
dziennikarskiej.
Zaczynamy
również tworzyć
naszą szkolną
gazetkę. Ekipo do
dzieła. 

Nowy rok szkolny
rozpoczęliśmy
mszą świętą.
Potem uczciliśmy
ofiary II wojny
światowej. Nowy
rok szkolny
rozpoczęliśmy
wierszem i
piosenką. Pani
dyrektor kazała
nam pamiętać o
marzeniach.
Zabrzmiał pierwszy
dzwonek.

01.09.

01.09.

A.K.

A.K.
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Mega Misja wystartowała w naszej szkole

We
wrześniu
zaczęliśmy
zajęcia w
ramach
projektu
Mega Misja

10.09.

Projekt do
którego w tym
roku przystąpiła
nasza szkoła
nosi nazwę
Mega Misja.
Jego celem jest
zapoznanie
dzieci z
zasadami
bezpiecznego
poruszania się
po Internecie
oraz poznanie
różnych
narzędzi,

które
wykorzystuje
się do pracy
przy
komputerze.
Będziemy
kręcić filmiki,
dowiemy się
jak obrabiać
zdjęcia i
zagłębimy się
w wiedzę z
różnych
przedmiotów.
Naszymi
przewodnikami

po
bezpiecznym
świecie sieci są
animowane
postaci Kuba i
Julka.
Chcemy
pokazać, że
świetlica to nie
przechowalnia
dzieci, ale
miejsce
twórczego
rozwoju.
Zajęcia w
naszej szkole

odbywają się
we wtorki na 6 i
7 lekcji i są
przeznaczone
dla uczniów z
klasy II i III.

A.K.
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Nasi najmłodsi - Biedroneczki

Znamy Kodeks Przedszkolaka Logopedia u
Biedronek

20.09.

Biedronki we
wrześniu
poznawały
normy i zasady
pobytu dzieci w
przedszkolu
zawarte w
Kodeksie
Przedszkolaka.
Dzieci
dowiedziały się,
że
przestrzeganie
zasad jest
konieczne, żeby
pobyt

w przedszkolu
był bezpieczny.
Maluszki
odciskały swoje
dłonie na
kodeksie jako
znak przyjęcia
zawartych w
nim norm i
zasad.

20.09.

U Biedronek
rozpoczęły się
grupowe zajęcia
logopedyczne
prowadzona
przez p.
Marzenę
Adamską.
Podczas
pierwszego
spotkania dzieci
chętnie
wykonywały
ćwiczenia
oddechowe,
rytmizujące oraz

ćwiczenia buzi i
języka. W każdy
czwartek
przedszkolaki
będą uczyć się
prawidłowej
wymowy.

A.K.

A.K.


