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KRÓTKO I NA TEMAT
Wrzesień
1 września o godz. 9.00 uroczyście
rozpoczęliśmy rok szkolny
2021/22, w którym uczestniczyły
jedynie dzieci klas I i oddziału
przedszkolnego. Pozostali
uczniowie, ze względu na
obostrzenia pandemiczne, spotkali
się po wakacyjnej przerwie ze
swoimi wychowawczyniami
w salach lekcyjnych.
W trzeci weekend września odbyła
się akcja "Sprzątania Świata",
w której wzięli udział podopieczni
ze świetlicy szkolnej. Dzieci
sprzątały okoliczne place zabaw.
22 września uczniowie klasy 1c
pod opieką p. Marty Majchrzak
i p. Urszuli Czakon wybrali się do
Plenerowej Pracowni "Żywioły
ziemi" na warsztaty plastyczne
w Nowym Stawie, a uczniowie
klasy 3f uczestniczyli
w warsztatach naukowych
przygotowanych przez
wykładowców i studentów
Politechniki Lubelskiej.

Pani Ewa Abramek inauguruje głośne czytanie

29 września świetlicę szkolną
odwiedził pan Michał Karpiński
z Nadleśnictwa Lubartów, który
opowiedział o swojej pracy w lesie.
Na przełomie września
i października w naszej bibliotece
szkolnej odbywała się akcja
głośnego czytania "To warto
przeczytać", w której wzięli udział
uczniowie wszystkich klas szkoły,
także klas 0-III.
Oprac. Justyna Kościołek
Szczególnie poczytna przez
dzieci klas I-III jest seria
"Zaopiekuj się mną"

Każdy do czytania mógł
przynieść ze sobą swoją
ulubioną książkę!
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KRÓTKO I NA TEMAT

Przed Muzeum Wsi Lubelskiej

KLASY I-III WYCIECZKOWO
Korzystając z pięknej jesiennej, pogody i możliwości wyjazdów po
obostrzeniach pandemicznych, kiedy wszystkie wycieczki były, ku
rozpaczy dzieci, odwołane, wiele klas postanowiło korzystać (póki
można) i wyruszyć podziwiać najbliższą i trochę dalszą okolicę.
Wycieczki miały różne cele. Niektóre miały charakter dydaktyczny, inne
służyły rozrywce, a jeszcze inne rozwijały różne umiejętności. A dokąd
udali się nasi młodsi koledzy? Oto kierunki wycieczek: Nowy Staw,
Lublin, Farma Iluzji w Trojanowie, Lubartów i okolice. Przedstawiamy
Wam niektóre z nich.

Październik
Ciepła, październikowa pogoda
zachęcała do spacerów i była
okazją do poszerzenia wiedzy
przyrodniczej u naszych
najmłodszych uczniów. Na taki
spacer wzbogacony różnymi
atrakcjami wybrały się klasy: 1c,
1d, 2a i 2d. Klasy pierwsze zajęły
się głównie obserwacją otaczającej
przyrody. Klasa 2a podziwiała park
w jesiennej szacie i zbierała
materiały do klasowego kącika
przyrody. Klasa 2d swoją wyprawę
do parku zakończyła ogniskiem,
ale aby tam trafić, musiała
wykonać dużo zadań.
Także w tym miesiącu klasy: 1a, 2c
odwiedziły Centrum Nauki
i Zabawy Eu-Geniusz.
W październiku uczniowie klasy
3a, 3b, 3d i 3e odwiedzili Muzeum
Wsi Lubelskiej w Lublinie, gdzie
poznali codzienne życie, tradycje
i zwyczaje mieszkańców naszego
regionu, żyjących w dawnych
wiekach.
12 października świetlicę odwiedził
kolejny gość, pan Łukasz Olszak
z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Lubartowie. Dzieci dowiedziały
się, jak wygląda praca strażaka
oraz jak należy zachować się
w niebezpiecznych sytuacjach.

Wiatrak z Zygmuntowa okazał
się ciekawym obiektem dla klasy
3e, która poznała codzienne
życie dawnych mieszkańców

W drodze na spektakl teatralny
klasa 1b zwiedzała Stare Miasto
w Lublinie. W tle Zamek
Lubelski.

15 października dzieci ze świetlicy
odwiedziła pani st. sierż. Jagoda
Stanicka. Dzieci poznały bliżej
pracę policjanta, obejrzały mundur
policyjny, przypomniały sobie
zasady bezpiecznego poruszania
się po drodze i dowiedziały się, jak
zachować się w stosunku do osób
obcych.
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Wiktor podczas spaceru w lesie

Klasa Ib przed wejściem na
Starówkę w Lublinie

Wodę kiedyś trzeba było
wyciągać wiadrem ze studni

DZIECI W LESIE

ZAGADKI DLA WAS!

Cześć Maluchy! Witam po wakacjach.
Często ostatnio wyruszacie poznawać najbliższą
okolicę i traﬁacie do lasu. Uwielbiam lasy o każdej
porze roku. Odwiedzam czy pieszo, czy rowerowo
zarówno ścieżki dostępne w okolicy, jak i te
napotkane w trakcie podróży. Dla mnie las jest
miejscem magicznym. Bardziej cierpliwi odwiedzający
lasy to grzybiarze i inni amatorzy leśnych owoców.
Nie należę do tej grupy. Nie jestem zapalonym
zbieraczem, ale bardzo lubię je mieć już gotowe na
talerzu.
Podczas moich wizyt w lesie zimą spotykałem wiele
dziko żyjących zwierząt. Natomiast w trakcie
spacerów w pozostałych porach roku przede
wszystkim podziwiałem ﬂorę i zmieniający się
krajobraz. Przypomnę Wam kilka zasad, jak
powinniśmy się zachowywać w lesie, aby nie
przeszkadzać jego mieszkańcom.
Jak należy zachowywać się w lesie?
- Nie można hałasować i zakłócać spokoju zwierząt.
- Wychodząc z lasu, należy zabrać wszystko, co do
niego się przyniosło. Śmieci pozostawione w lesie
szpecą
krajobraz
i
stwarzają
śmiertelne
niebezpieczeństwo dla zwierząt.
- Psa trzeba trzymać zawsze na smyczy. Pupil może
wyrządzić tutejszym mieszkańcom krzywdę.
- Ogniska można rozpalać tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.
- Samochód powinno się zostawić na oznaczonym
parkingu, by nie straszyć zwierząt.
Wiktor Kowalski, Wasz starszy kolega

Pełno w niej jest znaczków,
niby ziaren maczku.
Czasem bywa gruba,
a czasem znów cienka,
uczy się z niej Kuba,
uczy się Jagienka.
Z wysokiej wieży
warkocz spuszczała,
czy mi odpowiesz,
jak na imię miała?
Kto w sklepie bez wagi sprzedaje
dużo wierszy i bajek?
Choć nie ma zamka ani kluczyka,
często otwierasz ją i zamykasz.
W kwiatku tulipana
śpi mała dzieweczka,
wszystkie dzieci wiedzą,
że to……..
Przygotował Piotr Woliński
https://zagadkidladzieci.net
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