
 

 

Inicjatywy klas 2 w marcu 2021r. 

LP. DATA WYDARZENIE/ INCJATYWA KRÓTKI OPIS KOORDYNATOR 

1. 02.03.2021r.  Wiosenne kanapki.  
Kl. 2e 

-kształtowanie zaradności 
życiowej poprzez 
samodzielne 
przygotowanie 
apetycznych i pożywnych 
kanapek z zachowaniem 
poznanych zasad BHP 
- uświadomienie 
konieczności spożywania 
witamin w zdrowej diecie 
- integracja grupy 

Agnieszka 
Nikołajuk 

2. 04.03.2021 r. Wiosenne śniadanie. 
Kl. 2d 

Zajęcia podczas których 
uczniowie pokazali, ze 
wiedza jakich zasad należy 
przestrzegać 
przygotowując posiłki.  

Beata 
Grzegorczyk 

3. 05.03.2021 r.  
 

Zajęcia techniczne „Szycie 
fastrygą”. Tworzenie 
poduszeczek z filcu w 
kształcie owoców. 
Kl. 2b 

Wykonanie wypełnionych 
watą poduszek w kształcie 
ulubionego owocu. 
Doskonalenie motoryki 
małej.  

Jagoda Zielonka 

4. 08.03.2021r.  Międzynarodowy Dzień 
Kobiet.  
Kl. 2a 

Składanie życzeń, 

wręczenie drobnych 

upominków. 

Ewa Koniczyńska 

5. 08.03.2021 r.  „Mecz koszykówki” – zajęcia 
sportowe. 
Kl. 2b 

Wprowadzenie zasad 
obowiązujących w piłce do 
kosza, nauka rozgrywania 
meczu ze zwróceniem 
uwagi na technikę: 
dwutakt, kozłowanie.  

Jagoda Zielonka 

6. 08.03.2021 r.  Świętowanie Dnia Kobiet 
Kl. 2c 

Chłopcy składali 
dziewczynkom życzenia 
oraz wręczali drobne 
upominki.  

Majka Donica 

7. 08.03.2021 r.  Klasowy Dzień Kobiet.  
Kl. 2e 

- zapoznanie uczniów z 
tradycją obchodzenia 
Święta Kobiet 
-kształtowanie u chłopców 
postawy uprzejmości 
wobec koleżanek 
-zabawy muzyczno - 
ruchowe 

Agnieszka 
Nikołajuk 

8. 08.03.2021 r.  „Klasowy Dzień Kobiet”. Kl. 
2f 

Chłopcy wraz z Rodzicami 
przygotowali dla 
dziewczynek życzenia i 
prezenty. 

Aneta 
Łukasiewicz 

9. 9.03.2021 r. 
 

„Skąd się bierze tsunami? - 

o ruchach tektonicznych 

Zajęcia edukacyjne 

wprowadzające w 

Jagoda Zielonka 
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ziemi”. 

Kl. 2 b 

 

podstawy geografii. 

Wyposażenie uczniów w 

wiedzę o tym, co 

powoduje, że nadchodzi 

tsunami. 

10. 10.03.2021 r. 

 

Alternatywne nazewnictwo 
dźwięków – „Solmizacja, a 
nazwy literowe dźwięków”. 
Wprowadzenie pierwszych 
dźwięków gamy na flecie 
prostym. 
Kl. 2b 

Nauka literowego 
nazewnictwa dźwięków i 
umiejscowienia ich w 
odpowiednim miejscu na 
pięciolinii. 

Jagoda Zielonka 

11. 15.03.2021 r. Recytacja wiersza „Pierwsze 
kwiatki” H. Szayerowej.  
Kl. 2b  

Klasowe wystąpienia – 
recytacja wiersza. Trening 
przełamywania barier 
emocjonalnych i 
rozwijania poczucia 
estetyki językowej.  

Jagoda Zielonka 

12. 15.03.2021 r.  „Wiosenne śniadanie”.  
Kl. 2f 

Dzieci z produktów 
spożywczych 
przygotowały swoje 
ulubione potrawy. 

Aneta 
Łukasiewicz 

13. 17,18,19.03.

2021r.  

„Trzy dni wiosny”. 
Kl. 2a 

17, 18, 19 marca - udział w 

zabawie. Dzieci ubrały się  

w wiosenne kolory:  

17 marca - kolor niebieski,  

18 marca - kolor zielony,  

19 marca - kolor żółty. 

Ewa Koniczyńska 

14. 17.03.2021r. Lekcja biblioteczna 
„Poznajemy książki dla 
dzieci i ich twórców”.  
Kl. 2b 

Przybliżenie 
wartościowych opowiadań 
dla dzieci znanego autora 
Maxa Lucado. „Co to 
znaczy, że ktoś jest 
wyjątkowy?” - wspólne 
czytanie opowiadania. 

Jolanta Bruno, 
Jagoda Zielonka 

15. 19.03.2021r. Dzień gofra.  
Kl. 2d 

Dzień gofra wpada 25 
marca, jedna ze względu 
na zapowiedź nauki 
zdalnej w klasie 2d musiał 
odbyć się wcześniej. 
Integracja klasy poprzez 
wspólne dekorowanie 
gofrów przyniesionymi z 
domu owocami. 

Beata 
Grzegorczyk 

16. 19.03.2021 r.  Spotkanie wielkanocne. 
kl. 2e 

- stwarzanie miłej 
atmosfery podczas 
składania sobie życzeń z 
okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

Agnieszka 
Nikołajuk 
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-wyzwalanie aktywności 
twórczej w czasie 
ozdabiania kartek 
wielkanocnych 
- zwracanie uwagi na 
poprawność gramatyczną i 
ortograficzną w czasie 
pisania życzeń 
świątecznych 

17. 19.03.2021r.  Spotkanie z panią 
bibliotekarką.  
Kl. 2f 

Pani wprowadziła dzieci w 
temat „Co to znaczy, że 
ktoś jest wyjątkowy”, na 
podstawie  twórczości 
znanego amerykańskiego 
autora Maxa Lucado. 

Aneta 
Łukasiewicz 

18. 19.03.2021r.  Spotkanie ze szkolnym 
psychologiem.  
Kl. 2f 

Pogadanka na temat 
przemocy fizycznej i 
psychicznej. 

Aneta 
Łukasiewicz, 
Anna Tuczyńska 

19. 22.03.2021 r.  Pierwszy Dzień Wiosny.  
Kl. 2e 

- zapoznanie z tradycją 
żegnania z zimą i 
powitania wiosny  
-stwarzanie okazji do 
celebrowania pierwszego 
dnia wiosny poprzez 
odpowiedni strój(zielony) 
-kształtowanie 
umiejętności 
nawiązywania 
serdecznego kontaktu z 
rówieśnikami w czasie 
pracy zdalnej 
- śpiewanie piosenek o 
tematyce wiosennej 

Agnieszka 
Nikołajuk 

20. 29.03.2021r. Spotkanie z pielęgniarką. 
Kl. 2d 

Spotkanie on-line, podczas 
którego uczniowie 
dowiedzieli się jak 
reagować w przypadku 
zranienie czy oparzenia 
oraz co powinno znaleźć 
się w domowej apteczce. 

Beata 
Grzegorczyk 

21. 30.03.2021 r.  Warsztaty wielkanocne.  
Kl. 2c  

Podczas zajęć on-line 
odbyły się warsztaty 
Wielkanocne. Uczniowie 
wykonali koszyczki oraz 
kurczaczki.  

Majka Donica 

22. 31.03.2021r.  Spotkanie wielkanocne. 
Kl. 2a 

Wykonywanie kartek i 
ozdób świątecznych. 
Składanie życzeń. 

Ewa Koniczyńska 

 

http://zs12lublin.eu/2021/03/30/spotkanie-z-pielegniarka-w-klasie-2d/
https://zs12lublin.eu/2021/03/31/warsztaty-wielkanocne-w-klasie-2c/

