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U wrót rezerwatu

Dotarliśmy na miejsce

Przygoda z przyrodą

   Pod koniec maja prawie cała nasza klasa
wraz ze starszymi kolegami wybrała się do
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Górznie.
Byliśmy bardzo podekscytowani
wyjazdem, gdyż większość po raz
pierwszy miała spędzić noc poza domem
bez rodziców. Ciekawiły nas też atrakcje,
które na nas czekały. Na miejsce
dotarliśmy przed południem i nie marnując
czasu postanowiliśmy się rozruszać.    
 Zaczęliśmy od zabaw na świetnie
wyposażonym placu. Można było
popróbować swoich sił na fajnych
urządzeniach sportowych, pograć w
szachy na powietrzu, powspinać się i
pograć w piłkę na różnych boiskach.
 Pogoda była niestety marna ale na
szczęście nie padało. Po sportowych
szaleństwach czekał na nas bardzo
smaczny obiad. Zajadaliśmy z wielkim
apetytem.

Spidermeni

Raz, dwa, raz, dwa... Szachy

    Po południu wybraliśmy się z panią
przewodnik na wyprawę do rezerwatu.
Wszystko nas bardzo interesowało. Trasa
nie była łatwa raz pod górkę, raz z górki ale
warto było się spocić dla tych
przepięknych widoków. Mijaliśmy leśne
jezioro, małe strumyki i wąchaliśmy
czosnek niedźwiedzi. Poznaliśmy wiele
leśnych roślin, niektóre po raz pierwszy
zobaczyliśmy w naturze. A potem w
Ośrodku była ciekawa lekcja.
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    Wieczorem, po pysznej pizzy, kto miał ochotę mógł
potańczyć ale większość wolała odwiedzać kolegów i
koleżanki w ich pokojach. Długo w nocy nie mogliśmy
zasnąć. Dzieliliśmy się wrażeniami, żartowaliśmy i
wygłupialiśmy się. Niektórym był potrzebny telefon do
mamy ale w ogóle to byliśmy dzielni i samodzielni.
Chcielibyśmy częściej wyjeżdżać na takie lekcje, bo
zobaczyć, dotknąć, powąchać i usłyszeć to zupełnie
co innego niż poczytać o tym w podręczniku. No i
zostają piękne wspomnienia...

Głodni jak wilki

Tu jesteśmy

A to ciekawe! Nad strumykiem

Wieczorne pogaduchy

Ptasie mieszkanka

Podziwiamy krajobraz
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Ciekawe historie

Nasze kipu

Tworzymy opowieści Prezentacja Oskara

Kolorowe inicjały Pomoc się przydała

Historia pisma i książki

   Po raz kolejny wybraliśmy się do Biblioteki Gminnej.
Pani Justyna Kułakowska przeprowadziła z nami
lekcję o historii pisma i książki.      Dowiedzieliśmy się
w jaki sposób ludzie zapisywali informacje tysiące lat
temu. Poznaliśmy pismo obrazkowe, klinowe i
hieroglify, obejrzeliśmy też rysunki, które ludzie
tworzyli w jaskiniach. Wszystko to było bardzo
ciekawe. najbardziej jednak robimy sami coś robić, o
czym wie pani Justyna. Przygotowała dla nas świetną
zabawę w tworzenie opowieści i zapisywanie jej
pismem węzełkowym - kipu. Z zapałem
"zapisywaliśmy" swoje pomysły za pomocą barwnych
włóczek.
   Równie interesująca była historia książki. Nie
mogliśmy się nadziwić, że kiedyś przepisywano je
ręcznie, i że nie zawsze na papierze. Ludzie wkładali
mnóstwo pracy i wysiłku, by stworzyć książkę.
Zrozumieliśmy, dlaczego wynalezienie druku było tak
ważne. 
   Nam książka kojarzy się z okładką i stronicami. W
bibliotece poznaliśmy inne książki. Te sprzed wielu lat
w rulonach albo złożone z glinianych tabliczek oraz te
nowoczesne, które można nie tylko czytać ale też
bawić się nimi oraz książki do słuchania. 
   Na zakończenie zajęć każdy miał możliwość
 ozdobić według własnego pomysłu swoje inicjały,
które przygotowała dla nas pani bibliotekarka.    
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                          Układ Słoneczny
   
   Jesteśmy Ziemianami ale czy znamy nasze miejsce
w kosmosie? Już tak! Stworzyliśmy  żywy Układ
Słoneczny. Każdy dostał rolę jakiegoś ciała
niebieskiego i zaczęło się. Najpierw musieliśmy ustalić
porządek planet. Krążyliśmy wokół Kuby-Słońca.
Najtrudniejsze zadanie miał Alan, bo musiał jako
Księżyc dodatkowo obiegać Roksanę-Ziemię. Było
trochę ciasno ale daliśmy radę. Że też tej Ziemi nie
zakręci się w głowie?! Słońce i planety

Jak się ustawić? Krążymy...

   WSZYSTKO SIĘ PRZYDAJE

   Coś z niczego? Oczywiście!
Mamy w klasie nowe pomoce do
nauki i zabawy, a wszystko z
odpadów. Memory zapachowe-w
słoiczkach. Różnorodne zapachy
umieszczone są parami i trzeba się
nieźle nawąchać, żeby je dobrać
we właściwy sposób. Podobnie
działa memory słuchowe-w
pojemniczkach po jajkach-
niespodziankach, tyle że tu trzeba
się dobrze wsłuchać, by odnaleźć
identyczne dźwięki.    Mamy też
zrobione z zakrętek do butelek
memory z tabliczką mnożenia oraz
memory do nauki cyfr rzymskich.
Zakrętki przydają się nam też do
nauki liczenia, bo są większe i
wygodniejsze od patyczków. Stoją
na szafce w klasie i każdy może z
nich korzystać, gdy tylko
potrzebuje. Planujemy też zrobić
zakrętkowy zegar.

Tabliczka mnożenia

Do słuchania i wąchania

Cyfry rzymskie
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