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LP. 
DATA 

WYDARZENIE/ 
INCJATYWA 

KRÓTKI OPIS KOORDYNATOR 

1. 01-
08.03.2021 

Zabawa klasowa pt. 
Cichy przyjaciel  

Zabawa opiera się 
na tajemnicy, której 
za wszelką cenę powinno 
się dochować. Gracze 
losują i dowiadują się dla 
kogo będą Cichym 
Przyjacielem. Imię 
wylosowanej osoby 
powinno zostać tajemnicą, 
do końca zabawy. Cichy 
Przyjaciel, to osoba, której 
zadanie polega 
na sprawianiu codziennie 
przynajmniej jednej, 
drobnej przyjemności 
wylosowanej osobie. Aby 
dobrze wykonać swoje 
zadanie Cichy Przyjaciel 
musi dobrze poznać 
osobę, którą się 
ma dyskretnie opiekować, 
być uważnym na jej 
potrzeby, nastroje, 
sytuacje, w których się 
znalazła. W zabawie 
chodzi o pomysłowość, 
inicjatywność 
i kreatywność 
w wymyślaniu sposobów 
na sprawienie 
przyjemności. 
Na zakończenie zabawy 
Cichy Przyjaciel się 
ujawnia. Zabawa 
dostarcza wielu dobrych 
emocji, rozwija empatię 
i uważność na potrzeby 
innych. 

J. Śnieżek 

2. Od 
1.02.2021 
Kontynuacj
a od lutego 
w trakcie 

Zachęcanie dzieci  
wszystkich klas trzecich 
do aktywnego 
spędzania przerw na 
zajęciach taneczno-

Na przerwach nauczyciel 
prowadzi dla wszystkich 
chętnych uczniów zajęcia 
taneczno-ruchowe z 
wykorzystaniem wiedzy i 

M. Lebedziuk 
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zajęć 
stacjonarny
ch 

ruchowych 
prowadzonych przez 
nauczyciela. 

umiejętności dobytych na 
kursach doskonalących 
(Kurs Wodzireja, kursy 
animacji, aktywnego ruchu 
itp.) 
 

3. Od 
1.02.2021 
 
Kontynuacj
a od lutego, 
w marcu 
nadal 
odbywają 
się 
regularne 
spotkania 
stacjonarne 

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. 
Odbywają się na terenie 
szkoły.  Prowadzi je 
nauczyciel.  

M. Lebedziuk 

4. 1-
19.03.2021 

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 

5. 02.03.2021 Próbny test 
trzecioklasisty  
(ed. polonistyczna) 

Sprawdzian kompetencji i 
wiedzy ucznia 

E. Wiśniewska 

6. 03.03.2021 „Jedz z głową” – 
program walki z 
cukrzycą i otyłością  

- dostarczenie wyników 
badań wychowawcom, 
które zostały wykonane w 
lutym. 

E. Wiśniewska  

7. 03-
18.03.2021 

Zbiórka karmy i innych 
rzeczy dla zwierząt ze 
schroniska w Lublinie. 

Zorganizowanie akcji 
pomocy dla bezdomnych 
zwierząt z lubelskiego 
schroniska. Kilka 
dziewczynek przygotowało 
pudełko na dary (karma, 
koce, ręczniki itp.) Po 
zaplanowanej zbiórce 

M. Kędzierska 
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jeden z Rodziców 
dostarczył dary do 
schroniska. 

8. 05.03.2021 Egzamin próbny  
trzecioklasisty 
(ed. polonistyczna) 

Sprawdzian Kompetencji  
pozwalający ocenić 
poziom posiadanej wiedzy 
przez ucznia.  

E.D. Gralak 

9. 05.03.2021 Rozwijanie kompetencji 
społecznych 

Lekcja z panią pedagog 
szkolną. 

S. Kuźma-
Langford 
J. Śnieżek 

10. 08.03.2021 Dzień Kobiet – kl. 3a Chłopcy z klasy 3a złożyli 
piękne życzenia, 
zaśpiewali 100 lat oraz 
wręczyli przygotowane 
upominki. 

Rodzice z trójki 
klasowej 3a i 
wychowawczy
ni 

11. 08.03.2021 Dzień Kobiet– kl. 3b Wręczenie upominków dla 
dziewczynek - drewniany 
.kwiatek z dedykacją 
„Wszystkiego dobrego z 
okazji Dnia Kobiet, chłopcy 
z klasy  3b” 

E. Wiśniewska 

12. 08.03.2021 Dzień Kobiet– kl. 3c 8 marca w naszej klasie 
obchodziliśmy Dzień 
Kobiet. Chłopcy 
odśpiewali dziewczynkom 
i wychowawczyni sto lat. 
Potem rozdali 
przygotowane upominki – 
breloczki z imieniem oraz 
trochę słodyczy. Chłopcy 
również mieli słodki 
poczęstunek. 

M. Kędzierska 

13. 08.03.2021 Dzień Kobiet – kl. 3d Prezenty dla dziewczynek  J. Piwowarska 

14. 08.03. 2021 Dzień Kobiet– kl. 3e - Tworzenie kartek 
okolicznościowych 
- Redagowanie życzeń 
- Obdarowywanie 
uczennic drobnymi 
prezentami 

E.D. Gralak 

15. 08.03.2021 Dzień Kobiet– kl. 3g Dziewczynki otrzymały 
upominki w postaci czapek 
z wyhaftowanym 
imieniem i zatańczyły w tej 
stylizacji układ tańców.  

M. Lebedziuk 

16. 09.03.2021 Próbny test Sprawdzian kompetencji i E. Wiśniewska 
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trzecioklasisty 
(ed. matematyczna) 

wiedzy ucznia 

17. 10.03.2021 Lekcja biblioteczna 
poświęcona historii ,  
budowie książki, 
etapom jej 
powstawania, 
wydawania i 
rozpowszechniania 

Dzieci dowiedziały się 
istotnych wiadomości 
dotyczących książki  i 
etapów jej powstawania. 

J. Piwowarska 

18. 11.03.2021 Historia druku Lekcja biblioteczna K. Banicka 
J. Śnieżek 

19. 12.03.2021 Tworzenie własnej 
książki-praca w grupach 

Dzieci w grupach tworzyły 
książkę wg własnego 
pomysłu i ogólnych zasad 
budowy książki . 

J. Piwowarska 

20. 12.03.2021 Egzamin próbny  
trzecioklasisty 
(ed. matematyczna) 

Sprawdzian Kompetencji  
pozwalający ocenić 
poziom posiadanej wiedzy 
przez ucznia.  

E.D. Gralak 

21. 16.03.2021 Klasowy ogród Sianie klasowego ogrodu M. Harasim 

22. 16.03.2021 Próbny test 
trzecioklasisty  
(ed. przyrodnicza) 

Sprawdzian kompetencji i 
wiedzy ucznia 

E. Wiśniewska 

23. 19.03.2021 I Dzień Wiosny - pieczenie ciasta  M. Harasim 

24. 19.03.2021 Wielkanoc w klasie 3A Tradycje wielkanocne. Jak 
to było kiedyś… 
Święta wielkanocne to 
wyjątkowy czas, w którym 
symboliczne obrzędy 
religijne, tradycja ludowa i 
świat przyrody splatają się 
w jedno. Klasa 3a 
przygotowała 
przedstawienie, dzieci 
opowiadały o tradycjach 
wielkanocnych, składały 
sobie życzenia i dzieliły się 
jajkiem. 

Rodzice 
uczniów klasy 
3a 
J. Śnieżek 

25. 19.03.2021  Klasowe spotkanie 
Wielkanocne 

- Tworzenie kartek 
okolicznościowych 
- Redagowanie życzeń 

E.D. Gralak 

26. 19.03.2021 Zajęcia praktyczne z 
udzielania pierwszej 
pomocy z 
wykorzystaniem 

Zajęcia dla klasy III g  
z wykorzystaniem sprzętu: 
fantoma i AED na 
korytarzu szkolnym. 

M. Lebedziuk 

https://zs12lublin.eu/2021/03/31/swieta-wielkanocne-obfituja-w-tradycje-i-zwyczaje-ludowe/
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fantoma i AED.  

27. 22.03.2021 Światowy Dzień Wody - udział w przedstawieniu M. Harasim 

28. 22.03.2021  Światowy Dzień Wody -Kształcenie poczucie 
odpowiedzialności za stan 
czystości wód i obowiązku 
zachowania ich dla 
przyszłych pokoleń. 
-Prezentacja(Teams) 
-Tworzenie mapy myśli 
 

E.D. Gralak 

29. 23.03.2021 Warsztaty pisanek  Na 23 marca umówione 
były warsztaty pisanek z 
panią Katarzyną Mitaszka. 
Rodzice zebrali pieniądze 
na opłatę warsztatów.  
Niestety z przyczyn 
niezależnych od 
wychowawcy i 
prowadzącej warsztaty, ze 
względu na przejście na 
naukę zdalną od 22 marca, 
warsztaty nie mogły się 
odbyć.  

M. Kędzierska 
 
E. Wiśniewska 
 
J. Piwowarska 

30. 30.03.2021 „Prawie jak w 
filharmonii „ 

Spotkanie on-line ze  
skrzypaczką Justyną 
Zańsko. 
Spotkanie obejmowało: 
- omówienie budowy 
skrzypiec, 
-przybliżenie postaci 
wybitnych kompozytorów, 
- wysłuchanie  utworów 
skomponowanych miedzy 
innymi przez Jana 
Sebastiana Bacha i 
Henryka Wieniawskiego. 

A. 
Nowakowska-
Kudrel 
 
E.D. Gralak 

31. 31.03.2021 Pieczenie ciasta 
wielkanocnego online 
na platformie Teams. 

Dzieci, które mogą mieć 
opiekę osoby dorosłej, 
pieką babkę pod 
kierunkiem nauczyciela, 
pozostałe dzieci wykonują 
w tym czasie pracę 
plastyczno-techniczną o 
tematyce świątecznej.  
Efekty prac będą 

M. Lebedziuk 
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umieszczone na kanale 
klasowym  i stronie szkoły.  

 


