
 

Inicjatywy klas 3 w lutym 2021r. 

 

LP. DATA WYDARZENIE/ INCJATYWA KRÓTKI OPIS KOORDYNATOR 

1. 2.02.2021 Dzień pizzy 
 

Maciej Harasim 

2. 7.02.2021 Akcja charytatywna 
"Nineczka Kropeczka SMA" 

Nauczyciele klasy wpłacili 
50 zł na koto chorego 
dziecka, zaś uczniowie 
zostali sfotografowani z 
symbolem "kropki", a ich 
zdjęcia wraz z opisem akcji 
zostały umieszczone w 
mediach 
społecznościowych.   

Akcję zainicjował 
pan Maciej 
Harasim, a 
wychowawcy i 
nauczyciele 
wspomagający 
byli jej 
koordynatorami 
w każdej z klas 
biorących udział 
w akcji.   

3. 8-
12.02.2021 

Tydzień pizzy - Warsztaty online 
- Klasowy konkurs 
plastyczny 
- Konsumpcja pizzy 

E.D. Gralak 

4. 09.02.2021 Zabawa karnawałowa klasy 
III a 

 –  zabawa karnawałowa 
przy muzyce, pokaz 
klasowych talentów 

Joanna Śnieżek 

5. 09.02.2021 Bal Karnawałowy 
 

Maciej Harasim 

6. 11.02.2021 Tłusty Czwartek –  tradycja kończąca 
karnawał w postaci 
słodkiego poczęstunku 

Joanna Śnieżek 

7. 11.02.2021 Tłusty Czwartek- zabawa 
karnawałowa klasy III b 

- zachowanie tradycji 
tłustego czwartku 
 – spożywanie pączków 
- zabawa karnawałowa 
przy muzyce i wspólne 
granie w gry planszowe 

E. Wiśniewska 

8. 11.02.2021 Klasowy bal karnawałowy 
połączony z tłustym 
czwartkiem. 

Klasowy bal. Tańce oraz 
zabawy przy muzyce. 
Zabawy: tańce w parach z 
balonami, kolorowe 
dobieranie,  gorące 
krzesła, tańce na 
gazetach, figury lodowe. 
Poczęstunek – pączki dla 
całej klasy zamówione 
przez wychowawcę w 
sklepiku szkolnym, 
słodycze, napoje 
przyniesione przez dzieci.  
Czas trwania – 2 godziny 
lekcyjne. 

Małgorzata 
Kędzierska 

9. 11.02.2021 Zabawa karnawałowa Uczniowie uczestniczyli w E.D. Gralak 

https://www.siepomaga.pl/nina?fbclid=IwAR2cMYoro-4hkTeEldRh0lBfz79cCJgnpwMhGCCZxN3v43SbFrdPNj6q_MY
https://www.siepomaga.pl/nina?fbclid=IwAR2cMYoro-4hkTeEldRh0lBfz79cCJgnpwMhGCCZxN3v43SbFrdPNj6q_MY


grach i zabawach 
muzyczno – ruchowych. 
Odbył się pokaz 
kostiumów oraz wybór 
króla zabawy 
karnawałowej. 

10. 12.02.2021 Tłusty Czwartek w kl.3d Zabawa karnawałowa 
połączona z konsumpcją 
tradycyjnych pączków, 
faworków i innych 
słodyczy. 

Jolanta 
Piwowarska 

11. 12.02. 2021 Bal walentynkowo-
karnawałowy 

Uczniowie wykonali 
walentynki dla kolegów z 
klasy oraz dekorację sali. 
Rodzice zakupili dzieciom 
tort walentynkowy. Był 
poczęstunek i zabawa 
taneczna w sali lekcyjnej. 
Na zewnątrz szkoły dzieci 
zapaliły "zimne ognie" i 
otrzymały balony w 
kształcie serca.  

Marzanna 
Lebedziuk i 
Monika Salamon 

12. 15.02.2021  Walentynki  – otrzymywanie miłych 
kartek jako dowodów 
sympatii od kolegów/ 
koleżanek z klasy 

Joanna Śnieżek 

13. 15.02.2021 Walentynki klasy III b - doręczenie przez kuriera 
paczki wypełnionej 
balonami i słodyczami,  
- wspólne świętowanie 
dnia zakochanych, 
- wręczanie laurek 
koleżance/koledze z klasy 

E. Wiśniewska 

14.   15.02.2021 Walentynki klasowe -poznanie historii 
św.Walentego 
 -poznanie tradycji 
Walentynkowych w 
innych krajach 
-poczta walentynkowa  

E.D. Gralak 

15. do 
16.02.2021 

Promocja szkoły. 
Udział chętnych uczniów w 
Międzyszkolnym Konkursie 
Plastycznym „Maska 
karnawałowa” 
organizowanym przez SP nr 
21 w Lublinie. 

Chętni uczniowie wykonali 
maski karnawałowe z 
wykorzystaniem różnych 
materiałów – kolorowy 
karton, filc, pianka 
plastyczna, kolorowe 
piórka, cekiny, ozdobne 
wstążeczki itp. 
Wychowawca dostarczył 
wykonane prace do SP nr 
21 w Lublinie w 
nieprzekraczalnym 

Małgorzata 
Kędzierska 

http://zs12lublin.eu/2021/02/16/taneczne-andrzejki-w-klasie-iii-g/
http://zs12lublin.eu/2021/02/16/taneczne-andrzejki-w-klasie-iii-g/


terminie do 16 lutego. 
Wiktoria Szwed otrzymała 
wyróżnienie.  

16. 16.02.2021 
17.02.2021 
19.02.2021 

Realizacja programu  
„Jedz z głową” – program 
walki z cukrzycą i otyłością 

- zbieranie pozostałych 
zgód od wychowawców 
klas pierwszych 
- umówienie terminów,  
- wizyta pani pielęgniarki  
(wykonanie badań, które 
miały na celu poznanie 

stanu zdrowia uczniów z 

klas pierwszych) 
- rozdanie wyników badań 

wychowawcom klas 2 i 3.  

E. Wiśniewska 

17 19.02.2021 Konkurs klasowy znajomości 
lektur z zakresu klasy trzeciej 

Podsumowanie serii 
testów ze znajomości 
lektur opracowanych w 
klasie trzeciej. Wybranie  i 
nagrodzenie zwycięzców. 

Jolanta 
Piwowarska 

18. 25.02 2021 Praktyczna nauka pierwszej 
pomocy dla uczniów 
wszystkich klas ósmych. 

W każdej z klas ósmych 
zostały zorganizowane 
konsultacje dla uczniów 
klas ósmych w ramach 
edukacji dla 
bezpieczeństwa. Odbyły 
się na terenie szkoły.  
Prowadził je ratownik 
medyczny. 

Marzanna 
Lebedziuk 

19. 25.02.2021 Alfik Matematyczny Organizacja  
ogólnopolskiego konkursu 
„Alfik Matematyczny” dla 
klas II i III.  

E.D. Gralak 

20. 26.02.2021 Masterchef dla dzieci klasy 
III g. 

Dzieci bawiły się w 
Masterchefa  w sali 
lekcyjnej. Wykonywały 
dania z warzyw według 
własnego pomysłu. 

Marzanna 
Lebedziuk i 
Monika Salamon 

21 1-
26.02.2021 

Przerwa z zabawą.  Spędzanie wybranych 
przerw poprzez zabawę – 
„Szczur”. 

Małgorzata 
Kędzierska 

22. 1-
26.02.2021 

Pobudka wstać Poranne zajęcia 
rozpoczynały się od zabaw 
ruchowych 
(aktywność ruchowa 
pobudza i stymuluje 
rozwój dziecka w każdej 
sferze: fizycznej, 
społecznej, 
estetycznej, umysłowe i 
emocjonalnej oraz 
zapewnia jego optymalny 
rozwój). 

E.D. Gralak 

http://zs12lublin.eu/2021/02/25/alfik-matematyczny-2/


23. 1-
26.02.2021 

Zachęcanie dzieci  
wszystkich klas trzecich do 
aktywnego spędzania 
przerw na zajęciach 
taneczno-ruchowych 
prowadzonych przez 
nauczyciela. 

Na przerwach nauczyciel 
prowadzi dla wszystkich 
chętnych uczniów zajęcia 
taneczno-ruchowe z 
wykorzystaniem wiedzy i 
umiejętności dobytych na 
kursach doskonalących 
(Kurs Wodzireja, kursy 
animacji, aktywnego 
ruchu itp.)  

Marzanna 
Lebedziuk 

24. 1-
26.02.2021 

To już umiem Systematyczne 
powtarzanie i  utrwalanie  
zdobytych wiadomości 
podczas nauki zdalnej.  

Joanna Śnieżek 

 

 

 

 


