
Inicjatywy klas 2 w lutym 2021r. 

 

LP. DATA 
WYDARZENIE/ 

INCJATYWA 
KRÓTKI OPIS KOORDYNATOR 

1.  01.02.2021r. 2d dba o skrzydlatych 
przyjaciół. 

Uczniowie w czasie lekcji 
poznali zasady 
dokarmiania ptaków. 
Następnie wykonali kulki 
tłuszczowe, które 
zawiesili w swoich 
ogródkach i  na 
balkonach. 

Beata 
Grzegorczyk 

2.  02.02.2021r. Wodne eksperymenty. Uczniowie sprawdzali 
właściwości wody. 
Przeprowadzali w 
grupach  różnego rodzaju 
eksperymenty.   

Majka Donica 

3.  02.02.2021r. 
 

Wykonanie autorskiej 
książeczki z 
wykorzystaniem poznanych 
programów 
komputerowych. Kl. 2 b. 
 

Wykonanie własnej 
książki, pisanie tekstu, 
rysowanie ilustracji, 
łączenie kartek. 
Prezentacja książki w 
klasie. 

Maria Gizal- 
Nikitiuk 

4.  05.02.2021r. Rozwiązanie klasowego 
konkursu na plakat 
związany z 
bezpieczeństwem w czasie 
ferii. 

Uczniowie w czasie ferii 
przygotowywali plakaty 
na temat 
bezpieczeństwa. Gotowe 
pracy zamieszczali na 
platformie Teams.  
Ponieważ nie wszyscy 
oddali glosy na 
platformie, tajne  
głosowanie odbyło się w 
klasie.   

Beata 
Grzegorczyk 

5.  05.11.2020r. 
 

Dzień postaci z bajki. 
 

Konkursy i zabawy 
związane z tym dniem. 
Dzieci były poprzebierane 
w ulubione postaci z 
bajek. 

Aneta  
Harasim 
Aneta 
Łukasiewicz 

6.  08.02.2021r. Udział w akcji 
charytatywnej "Nineczka 
Kropeczka walczy z SMA". 

Uczniowie klasy II c 
poznali historię Niny, 
która walczy z 
nieuleczalną chorobą i 
włączyli się do akcji, żeby 
wesprzeć dziewczynkę. 

Majka Donica 

http://zs12lublin.eu/2021/02/01/klasa-2d-dba-o-skrzydlatych-przyjaciol/
http://zs12lublin.eu/2021/02/01/klasa-2d-dba-o-skrzydlatych-przyjaciol/


7.  09.02.2021r. 
 

Doskonalenie umiejętności 

matematycznych i 

rozwijanie strategicznego 

myślenia w grach 

planszowych. Kl. 2 b. 

Gry planszowe w parach, 

ćwiczenie umiejętności 

mnożenia liczb z użyciem 

kostki, kolorowanie 

wyników na planszy. 

Maria Gizal- 
Nikitiuk 

8.  12.02.2021r. Jaką moc ma empatia?  Zajęcia prowadzone w 
ramach uczestnictwa w 
programie Uniwersytet 
Dzieci. 

Beata 
Grzegorczyk 

9.  11.02.2021r. 
11.02.2021r. 
 
11.02.2021r. 
 
 
 
15.02.2021r. 

Bal karnawałowy. Przygotowany wspólnie z 
rodzicami klasowy bal 
przebierańców z tańcami 
i poczęstunkiem 
połączony z Tłustym 
czwartkiem. 

Majka Donica 
Agnieszka 
Nikołajuk 
Ewa Koniczyńska 
 
 
Beata 
Grzegorczyk 

10.  11.02.2021r. 
 

Tłusty czwartek. Poczęstunek w klasie 
pączkami. 

Maria Gizal- 
Nikitiuk 

11.  15.02.2021r. 
 
15.02.2021r. 

Walentynki klasowe Poznanie historii św. 
Walentego, tradycji 
walentynkowych w 
innych krajach; poczta 
walentynkowa. 

Agnieszka 
Nikołajuk 
Ewa Koniczyńska 
 

12.  17-
26.02.2021r. 

Lubelski Program 
Wczesnego Wykrywania, 
Leczenia i Terapii Zaburzeń 
Komunikacyjnych u Dzieci 
Rozpoczynających Naukę 
Szkolną. 

Koordynowanie działań w 
ramach programu - 
przekazanie 
wychowawcom klas I 
oraz rodzicom informacji 
o programie oraz zgód na 
udział w badaniach 
przesiewowych słuchu i 
mowy. 

Agnieszka 
Nikołajuk 

13.  23.02.2021r. Empatia jako „super-moc” 
– zajęcia integrujące klasę. 

Rozwijanie empatii w 
dzieciach w formie zajęć 
integracyjnych z 
wykorzystaniem jabłek. 
Uświadomienie uczniom, 
że szacunek należy się 
każdemu. 

Jagoda Zielonka 

14.  26.02.2021r. Szkolny konkurs 
ortograficzny MISTRZ 
ORTOGRAFII 2021 
kierowany do uczniów klas 
III. 

Przeprowadzenie 
dyktanda na poziomie 
uczniów klas trzecich. 
Wyłonienie zwycięzców.  

Ewa Koniczyńska 
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