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LP. DATA WYDARZENIE/ INCJATYWA KRÓTKI OPIS KOORDYNATOR 

1. 02.03.2021r
. 
 

„Dzień czapki” 
 

Prezentowanie 
przyniesionych przez 
uczniów czapek 
pochodzących z różnych 
stron świata. Opowiadanie 
historyjek związanych z ich 
symboliką.  

Beata Mącik 
Anna Saran-
Matuszak 
 
 

2. 05.03.2021 Klasowy Dzień Czapki Tego dnia uczniowie przyszli 
do szkoły w różnorodnym i 
kolorowym nakryciu głowy. 
Wspólne wykonanie czapek z 
papieru. 

Aneta Harasim 

3. 08.03.2021r
.  

Dzień Kobiet w naszej 
klasie 

Składanie życzeń, wręczanie 
drobnych upominków 
dziewczynkom. Wspólne 
rozwiązywanie quizów, 
rebusów i zagadek.  

Wychowawcy 
klas pierwszych 

4. 10.03.2021r
. 

"Hałas szkodzi zdrowiu".  
 

Zajęcia z psychologiem 
szkolnym, rozmowa o 
szkodliwości hałasu w 
naszym życiu. 

Psycholog 
szkolny 
 

5. 11.03.2021 Międzynarodowy Dzień 
Matematyki 

Zabawy z matematyką. 
Kodowanie, rozwiązywanie 
quizów i zagadek 
matematycznych. 

Aneta Harasim 

6. 12.03.2021r
. 

Rozstrzygnięcie Szkolnego 
konkursu dla klas 
pierwszych "Najpiękniejszy 
zeszyt".  
 

Wyłonienie laureatów 
konkursu, przygotowanie 
notatki oraz uzyskanie 
środków na zakup nagród. 

Beata Mącik 
Anna Saran – 
Matuszak 
Krystyna 
Szerzeniewska 

7. 12.03.2021r
. 
 

Spotkanie z farmaceutą Poznanie tajników pracy 
farmaceuty i sposobów jak 
się uchronić przed 
przeziębieniem na 
przedwiośniu oraz 
przygotowanie  maści 
witaminowej.  

Krystyna 
Szerzeniewska 

8. 17.03.2021r
. 

Spotkanie z pracownikami 
Straży Miejskiej. 

Przybliżenie dzieciom 
zakresu obowiązków i pracy 
strażników miejskich.  

Pedagog i 
psycholog 
szkolny 

9. 17-19.03. 
2021r. 
 
 
 

"Trzy dni do wiosny" Wspólne świętowanie 
nadejścia wiosny, udział we 
wiosennej zabawie  „Trzy 
kolory do wiosny – niebieski, 
zielony, żółty”. 

Wychowawcy 
klas pierwszych 

10. 18.03.2021 Witamy wiosnę! Wyszukiwanie oznak wiosny 
w przyrodzie. Quizy i zabawy 
dotyczące wiosny. Śpiewanie 

Aneta Harasim 
 
 

https://zs12lublin.eu/2021/03/16/najpiekniejszy-zeszyt/
https://zs12lublin.eu/2021/03/16/najpiekniejszy-zeszyt/
https://zs12lublin.eu/2021/03/16/najpiekniejszy-zeszyt/
https://zs12lublin.eu/2021/03/16/najpiekniejszy-zeszyt/
https://zs12lublin.eu/2021/03/16/pierwszaki-poznaja-tajniki-pracy-farmaceuty/
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wiosennych piosenek.  

11. 18.03.2021r
. 
 
 

Ogólnopolski Konkurs 
Matematyczny Leon  

Koordynowanie i 
przeprowadzenie konkursu 
na terenie placówki.  

Krystyna 
Szerzeniewska, 
Aneta Harasim 

12. 19. 03. 
2021r. 

Pierwszy Dzień Wiosny Zapoznanie uczniów z 
tradycją żegnania zimy i 
powitania wiosny. Poznanie 
zwiastunów wiosny. 

Agnieszka 
Powroźnik 

13. 22.03.2021r
. 
 

Światowy Dzień Wody. Wykonanie tematycznego 
lapbooka.  

Krystyna 
Szerzeniewska 

14. 22.03.2021r
. 

"Światowy Dzień Wody". Obejrzenie spektaklu online 
pn. "Sprawa wody-kto ją 
nam kradnie?". 
https://youtu.be/ayTv02UZ4
GE  

Anna Saran-
Matuszak 

 

 


