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Z kroniki przedszkolnej 
 

„KARTKA WIELKANOCNA”- KONKURS PLASTYCZNY 

W kwietniu rozstrzygnięty został konkurs „Kartka wielkanocna”. Głównym celem 

konkursu było rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej 

dzieci. Wykorzystanie wiedzy, własnych spostrzeżeń, inwencji twórczej w zdobieniu kartek 

wielkanocnych oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci z pomocą 

rodziców. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplom uczestnictwa oraz 

upominek. W szczególny sposób dziękujemy rodzicom, którzy poświęcili swój cenny czas  

i razem ze swoimi pociechami wykorzystali go na przygotowanie pracy konkursowej. 
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Z życia klas I-III 
 
 

MATEMATYKA JEST JAK KURZ - JEST WSZĘDZIE I JUŻ! 

 

Pod takim hasłem sześciolatki oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej obchodzili 

12 marca Dzień Matematyki. Dzieci poprzez zabawę doskonaliły swoje umiejętności 

matematyczne, utrwalały dodawanie, odejmowanie, tabliczkę mnożenia oraz logiczne 

myślenie. Zadania przygotowane przez panie Beatę Kaczmarek i Jolantę Durczewską były 

zróżnicowane pod względem trudności, by każdy mógł spróbować swoich sił w potyczkach 

z matematyką. Podczas Dnia Królowej Nauk rozwiązywano sudoku, układano tangram, 

uzupełniano piramidy matematyczne, słuchano bajki o prostokącie, wymyślano hasła 

reklamujące tę dziedzinę nauki oraz sporządzono plakaty na jej temat. Uczniowie z wielkim 

entuzjazmem ćwiczyli swoje umysły i sprawność rachunkową pokonując schody, na stopniach 

których zamieszczona została tabliczka mnożenia. 

Gry i zabawy matematyczne pozwoliły dzieciom lepiej poznać matematykę, a nawet się 

z nią zaprzyjaźnić. Zadania wzbudziły wiele pozytywnych emocji, które utrwalone zostały  

na poniższych zdjęciach. 
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Beata Kaczmarek, Jolanta Durczewska 

 

 

21 MARCA 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA 

DZIEŃ KOLOROWYCH SKARPETEK 

Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa. Dziś, 

w pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa, święto ustanowione 

w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Ten specjalny dzień 

służy zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, a także propagowaniu 

praw ludzi z taką wadą genetyczną i integracji z nimi, tak by zapewnić im należne miejsce  

w społeczeństwie. Niech każdy dowie się, że 21 marca to Światowy Dzień Zespołu Downa 

a chorym należą się same dobre uczucia: zrozumienie, szacunek, miłość, przyjaźń. A my 

będziemy pracować nad empatią! 

Wspierając to wydarzenia uczniowie klas 1-3 oraz nauczyciele założyli tego dnia 

skarpetki nie do pary. Uczniowie podczas zajęć, aby ten dzień zapadł im w pamięć, obejrzeli 

prezentację dotyczącą istoty zaburzenia – trisomią 21. pary chromosomów, kodowali obrazki 

oraz kolorowali skarpetki nie do pary. Klasa 1b, będąc w trakcie realizacji 4 modułu EMPATIA 

(Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja) wykonała dodatkowo kolorowe, 

skarpetkowe pacynki. 
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Patrycja Maury 
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IV MODUŁ “EMPATIA” MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

EMOCJA W KLASIE 1B 

 

"Empatia" -ważne słowo w życiu każdego z nas. Uczniowie klasy 1b poznali jego 

wartość i ogromne znaczenie, realizując IV moduł Międzynarodowego projektu edukacyjnego 

Emocja. Zrozumieliśmy, co to znaczy być empatycznym. Pomogły nam w tym opowiadania, 

wiersze, filmy, wspólne rozmowy i dźwięki emocji. Daliśmy także upust swojej fantazji  

i wyobraźni ozdabiając empatyczne okulary, wypisując uczucia na kolcach jeżozwierza  

i malując emocjonalne buźki. Dzieci rysowały Emocjuszy, ucząc się przy tym empatii 

i rozumienia perspektywy odczuwania emocji drugiego człowieka. Czytaliśmy opowiadania  

o Tygrysie oraz zobaczyliśmy Grufołaka -uczniowie pisali na kartce emocje, które wystąpiły 

podczas nagrania. Zaprojektowaliśmy kolorowe skarpetki, aby uczcić Światowy Dzień osób  

z Zespołem Downa. W tym ważnym dniu mieliśmy okazję porozmawiać o akceptacji, tolerancji 

i empatii w stosunku do osób z rozmaitymi problemami. Jak zawsze skorzystaliśmy z genialnej 

prezentacji multimedialnej w celu dopełnienia naszych zajęć.  
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Patrycja Maury 
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

 

Trzydziestego marca uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, pomimo nauczania w trybie 

zdalnym, godnie uczcili pamięć Świętego Patrona – Jana Pawła II. Dzieci, ubrane w żółto - 

białe stroje, obejrzały prezentacje oraz filmy, które przybliżyły im postać Papieża - Człowieka 

Zwyczajnego i jednocześnie Nadzwyczajnego. Świętego, który może być wzorem  

do naśladowania w codziennym życiu przez niejednego z nas. Lekcje uświetniło wysłuchanie 

lub wykonanie (przez solistów) „Barki” oraz innych pieśni. Drugoklasiści z łatwością ułożyli  

z rozsypanki wyrazowej myśli Wielkiego Polaka i pokolorowali obrazki z Jego wizerunkiem. 

Z pomocą rodziców 02 kwietnia, o godzinie 21.37, uczniowie klasy 2b zapalili świece 

i postawili je na parapetach okiennych jako wyraz wdzięczności Bogu za życie i pontyfikat 

Wielkiego Jana Pawła II oraz znak nadziei na lepsze jutro. 
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Beata Kaczmarek, Alicja Olszak 
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ŚWIATOWY DZIEŃ CZEKOLADY 

 

Dnia 12 kwietnia 2021 r. w naszej szkole był obchodzony online Światowy Dzień 

Czekolady. W obchodach tego dnia wzięli udział uczniowie klas 1-3 wraz  

z wychowawczyniami. Dzieci obejrzały prezentacją multimedialną „Jak powstaje czekolada?”. 

Zapoznały się z tajnikami jej produkcji i pochodzeniem tego słodkiego przysmaku. 

Dowiedziały się również jakie korzyści zdrowotne wynikają z umiarkowanego jedzenia 

czekolady. Następnie wykonywały kolorowanki związane z tym świętem. Największą atrakcją 

okazał się taniec Chocolate. Świętowanie zakończyło się na degustacji czekoladowych 

pyszności. Czekolada wprowadziła wszystkich w doskonały nastrój. Był to z pewnością 

najsłodszy dzień w roku w naszej szkole! 
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Maria Tomczak, Lidia Machowska 
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