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Nasze Lekcje z natury
     Zrobiło się ciepło i zielono. Aż ciągnie
wszystkich do parku, na pola i łąki. My też
wyszliśmy ze szkoły. Wzięliśmy udział w
programie Ministerstwa Środowiska
"Lekcje z natury" i podpatrywaliśmy
przyrodę, poznawaliśmy jej tajemnice i
porządkowaliśmy swoją wiedzę. W ruch
poszły lupy, lornetki a nawet luneta. Swoje
obserwacje prowadziliśmy w parku, a
część zadań wykonaliśmy w klasie. Pani
robiła nam zdjęcia i wysyłała relacje.        
Sposób wykonania przez nas zadań został
zaakceptowany przez organizatorów i
zgromadziliśmy tyle punktów,
że wygraliśmy dla klasy mikroskop,
który był jedną z najwyżej punktowanych
nagród. Jesteśmy z siebie bardzo dumni i
cieszymy się z mikroskopu, który będzie
nam służył do dalszych badań.
Przekonaliśmy się na własne oczy, że w
przyrodzie wszystko ma ważną rolę i jest
potrzebne.

Serdecznie dziękujemy
 Pani Zosi z "zerówki" za  
  pożyczenie nam lup        

  i lornetki oraz mamie
Dominika za

udostępnienie lunety. 

   W terenie obserwowaliśmy ptaki, bawiliśmy się w
ekodetektywów, obserwowaliśmy mikrokosmos przyrodniczy i
zadawaliśmy najdziwniejsze pytania. W klasie układaliśmy
łańcuchy pokarmowe, tworzyliśmy przyrodnicze abecadło,
odgadywaliśmy nazwy zwierząt i zastanawialiśmy się co by było,
gdyby w przyrodzie nastąpiły nagle zmiany. Pracowaliśmy w
grupach, każda przygotowała własne prezentacje  i wystąpienia.
Bardzo podobały nam się te zajęcia, a pani aż kiwała głową ze
zdziwienia, że tak świetnie dawaliśmy sobie radę.

Zgadywanka

Obserwujemy ptaki

MikrokosmosŁańcuchy pokarmowe
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Owocowy Lapbook
   Wiecie co to takiego lapbook? My już wiemy, to książka "na kolana" składająca się z małych książeczek
wykonanych przez nas samych. Tematem naszego pierwszego lapbooka były owoce. Podzieliliśmy się pracą i
każda para robiła książeczkę tematyczną. Nasz owocowy lapbook zawiera informacje o drzewach i krzewach
owocowych oraz ich budowie, owocach, ich powstawaniu, przetworach z owoców, pracach w sadzie oraz
narzędziach sadownika. Zostało nam jeszcze trochę miejsca ale już są ochotnicy do zrobienia książeczek o
owocach egzotycznych i szkodnikach naszych sadów.

Kwiaty w sadzie

Prawie gotowe

Wybieramy owoce

Razem łatwiej i weselejJedna już gotowa

Co tu wybrać?

      Mapa - fascynująca sprawa
   
   Coraz bardziej interesują nas
mapy. Odkryliśmy, że z tego
kolorowego arkusza można
wyczytać mnóstwo informacji.
Podróżowaliśmy już po globusie,
rysowaliśmy plan naszej sali
lekcyjnej, a teraz przyjrzeliśmy się
dokładniej mapie Polski i państw
sąsiednich. Wiemy, czym są
obiekty geograficzne i
wyszukiwaliśmy je na mapach.
Ustalaliśmy trasy zwiedzania
ciekawych miejsc w Polsce i
poznaliśmy główne rzeki naszego
kraju. Niektóre mają śmieszne
nazwy. Trochę kłopotu sprawiają
nam jeszcze kierunki geograficzne i
czasami nam się mylą ale pewnie
jeszcze kilka takich lekcji i nie
będzie problemu.

Roksana na tropach Litwy Ustalanie trasy

Daria woli dużą mapę Zawsze razem
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 ZŁOTA JEDENASTKA
CZYLI

MY

Interesuje mnie informatyka. W
wolnym czasie najbardziej lubię
grać w gry komputerowe.W szkole
najchętniej uczę się religii i
matematyki. Lubię też pracować w
parze albo w grupie. Za swój
sukces uważam dobre wyniki w
nauce.                               Oskar

Uważam, że szkoła jest bardzo
ciekawa. Gdy mam wolny czas,
chętnie rysuję, dlatego lubię zajęcia
z panią pedagog, bo wtedy  też
dużo rysujemy. Najlepiej pracuje mi
się w parze z koleżanką. W szkole
najciekawsze są różne imprezy,
których mamy bardzo dużo.
Chciałabym na zajęciach robić
jeszcze więcej prac plastycznych,
rysować, malować i wycinać
serduszka. Sądzę, że moja klasa
jest super.
                                           Daria

Myślę, żeby w przyszłości zostać
księdzem. Wolne chwile najchętniej
spędzam przy komputerze grając
w gry. Nie mam ulubionych zajęć w
szkole, wszystkie mi się podobają.
Najlepiej pracuje mi się w parze lub
w grupie i mam do tego wiele
okazji. Bardzo przyjemnie
wspominam Święto Pieczonego
Ziemniaka, bo świetnie się bawiłem.
W tym roku miałem za mało
sukcesów, muszę się bardziej
postarać. Nasza klasa jest fajna.    
                      Wiktor
                                             

Oskar Daria Wiktor

Mierzymy co się da

   Świat można oglądać, można go
słuchać, wąchać, nawet
posmakować, a my chcemy go
jeszcze zmierzyć. 
   Najpierw obmierzyliśmy
wszystko i wszystkich w klasie-to
były takie wprawki, żebyśmy
potrafili prawidłowo posługiwać się
miarą. Potem, każdy ze swoją
miarą oraz z kartkami i ołówkami,
ruszyliśmy w teren - na plac
zabaw. Zmierzyliśmy wszystko
czego sięgnęliśmy,
porównywaliśmy wyniki pomiarów i
już wiemy co jest najdłuższe, a co
najkrótsze, co najszersze, a co
najwęższe. Próbowaliśmy też "na
oko"  podawać wymiary, a potem
sprawdzaliśmy je mierząc.
Niektórzy potrafili zrobić to  prawie
bezbłędnie. Metry i centymetry nie
mają już dla nas tajemnic. 

Adam przy pracy

Kuba był bardzo cierpliwy

Od dziurki do dziurki

Jaki długi ten ręcznik
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     STRACH MA WIELKIE OCZY

   Taki był tytuł przedstawienia,
które obejrzeliśmy w szkole.
Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób
bronić się przed przemocą. Dzięki
dwójce młodych aktorów z Torunia
świetnie się bawiliśmy. Odegrane
przez nich postaci Biedronki,
Karalucha-Ohydka, Pszczoły i Pani
Motylowej były pełne humoru. Na
scenie ciągle się coś działa, a
przedstawienie przerywały co
chwilę wybuchy śmiechu.
 Podobały się nam też piękne
kolorowe  stroje aktorów. Takie
lekcje to jest coś!

My w komplecie Wiktor na scenie

Ale się ubawiliśmy

       WYKRES? TO PROSTE

   Nauczyliśmy się nowej rzeczy.
Potrafimy już odczytywać wykresy
słupkowe, a niektórzy nawet
kołowe. Umiemy też sami je
tworzyć. Na razie na papierze w
kratkę, bo jest łatwiej ale niedługo
spróbujemy swoich sił z
komputerem. Przeprowadziliśmy w
klasie ankiety na temat tego, co
lubimy i czego nie lubimy robić oraz
co chcielibyśmy robić w szkole, a
potem każda grupa opracowała
wyniki i narysowała wykres. Sporo
się dowiedzieliśmy o sobie
odczytując dane z wykresów.

Wykres-poważna sprawa

          WSZYSTKO KWITNIE
   Tak się zrobiło wiosennie w tym
numerze, że nie może zabraknąć w
nim wiosennych kwiatów.      
 Przygotowaliśmy prezentację na
ich temat. Pani przyniosła do klasy
konturowe obrazki i podpisy, a my
musieliśmy na podstawie fotografii
kwiatów wyświetlonych na tablicy
interaktywnej odgadnąć ich nazwy,
a następnie pokolorować rośliny
zgodnie z ich naturalną barwą.
 Potem umieszczaliśmy kolorowe
ilustracje na dużym arkuszu
papieru i dobieraliśmy do nich
podpisy. To była taka fajna
powtórka. Gdy już wszystko było
na miejscu, przykleiliśmy elementy
i tak powstała nasza prezentacja.
Wybieramy się na spacer, aby
zaobserwować poznane rośliny w
terenie.

Nasza prezentacja

Trzeba poprawić...

Prawie gotowe

Red. Red.

Red.

Red.

Red.

Red.

Red.


	Serdecznie dziękujemy  Pani Zosi z "zerówki" za     pożyczenie nam lup           i lornetki oraz mamie Dominika za udostępnienie lunety.
	Owocowy Lapbook
	Mapa - fascynująca sprawa
	ZŁOTA JEDENASTKA CZYLI MY

	Mierzymy co się da

