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LP. DATA 
WYDARZENIE/ 

INCJATYWA 
KRÓTKI OPIS 

KOORDYNATO
R 

1. 13.04. Dzień czekolady  Dzień czekolady - 

tworzenie 

czekoladowych deserów 

(wafli, ciastek, 

babeczek, torcików, 

lodów).  

Ewa 

Koniczyńska  

Karolina 

Polaszek  

2. 13 - 27.04.    Uwaga jeże Uczniowie przyłączyli się 

do ogólnopolskiej akcji 

"Uwaga jeże". 

Samodzielnie lub z 

pomocą rodziców 

wykonali tabliczkę z 

jeżem i umieścili ją w 

wybranym  miejscu. W 

ten sposób chcieli 

zwrócić uwagę, żeby 

zachować szczególną 

ostrożność, gdyż w tym 

miejscu mogą przez 

jezdnię przechodzić 

jeże.   

Majka Donica 

Anna 

Stelmaszek 

3. 16.04. 

 

Wykonanie makiety 

wymarzonego osiedla.  

 

Rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej poprzez 

wykonanie konstrukcji 

wielowymiarowej.   

 Jagoda 

Zielonka 

4. 16.04. Jak podzielić 

kieszonkowe? 

Zajęcia z w ramach 

programu Uniwersytet 

Dzieci. Uczniowie na 

przekonali się, na czym 

polega istota handlu 

wymiennego oraz 

handel z użyciem 

pieniędzy. 

przeanalizowali metody 

gospodarowania 

własnymi pieniędzmi.  

Beata 

Grzegorczyk 

5. 22.04. Dzień Ziemi Kształtowanie postawy 
współodpowiedzialności 
za stan najbliższego 

Ewa 

Koniczyńska  

https://zs12lublin.eu/2021/04/18/dzien-czekolady/
https://zs12lublin.eu/2021/04/29/akcja-uwaga-jeze/
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otoczenia. 
Wykonanie pracy 
plastycznej przy użyciu 
surowców wtórnych. 
 

6. 22.04. Światowy Dzień Ziemi Podczas zajęć uczniowie 
dowiedzieli się jakie  
niebezpieczeństwa 
zagrażają Ziemi oraz w 
jaki sposób mogą o nią 
zadbać. Uczniowie 
rozwiązywali quizy, 
zagadki oraz grali w gry 
edukacyjne powiązane z 
ochroną środowiska. 
Również powstały prace 
plastyczne do 
wykonania których 
użyto surowców 
wtórnych.  
  

Majka Donica 

7. 22.04. Klasowy konkurs na 

plakat z okazji Dnia 

Ziemi 

Uczniowie wykonali 

plakaty zachęcające do 

dbania o środowisko, w 

którym żyjemy. 

Pierwsze miejsce zajęła 

Lena Kozlowska. 

Beata 

Grzegorczyk 

8. 22.04. Światowy Dzień Ziemi - poszerzanie wiedzy 

uczniów na temat 

środowiska naturalnego 

i jego ochrony 

 - kształtowanie 

postawy 

współodpowiedzialności 

za stan najbliższego 

otoczenia 

 - kształtowanie 

wrażliwości na 

otaczające środowisko 

 - promowanie postaw 

proekologicznych 

 

Agnieszka 

Nikołajuk 

9. 23.04. „Moje Zoo” – trening 

umiejętności 

Doskonalenie 

umiejętności 

Jagoda 
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 konstrukcyjnych. 

Zajęcia techniczno – 

plastyczne. 

 

planowania pracy 

przestrzennej przy 

użyciu klocków „Lego” 

w połączeniu z 

plasteliną i papierem.  

Zielonka 

10. 23.04. Podróż od ziarenka do 

bochenka. 

Uczniowie przy 

niewielkiej pomocy 

rodziców piekli pszenne 

bułeczki jako 

podsumowanie zajęć o 

rodzajach zbóż i 

sposobie powstawania 

chleba. 

Beata 

Grzegorczyk 

11. 27.04.  Uprawa szczypiorku  Każdy z uczniów 

podczas zajęć w klasie 

dostał kartę hodowcy 

szczypiorku, a także 

zasiał szczypiorek i 

zabrał go ze sobą do 

domu. To właśnie w 

domu będzie prowadził 

obserwację oraz dbał o 

jego prawidłowy wzrost 

i rozwój.  

Majka Donica 

12. 28.04. Pszczoły w klasie Podczas zajęć uczniowie 

dowiedzieli się kto 

mieszka w ulu, jak 

powstaje miód, jak dbać 

o pszczoły. Mieli okazję 

zobaczyć żywe pszczoły 

z bliska, posmakować 

miodu i pyłku lub 

przymierzyć ubranie 

pszczelarza. 

Beata 

Grzegorczyk 

13. 29.04.  Majowe święta Kształtowanie szacunku 
dla własnego państwa 
oraz poczucia 
tożsamości narodowej. 
Rozbudzanie 
zainteresowań historią 
Polski. 

Ewa 

Koniczyńska  

Karolina 

Polaszek 

http://zs12lublin.eu/2021/04/23/2d-w-podrozy-od-ziarenka-do-bochenka/
http://zs12lublin.eu/2021/04/23/2d-w-podrozy-od-ziarenka-do-bochenka/
https://zs12lublin.eu/2021/05/05/pszczoly-w-klasie-2d/
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14. 29.04. Co wiemy o świętach 

majowych?  

Przeprowadzone zostały 
zajęcia dotyczące świąt 
państwowych, które 
przypadają na pierwsze 
trzy dni maja.  
 

Majka Donica 

15.   29.04. Międzynarodowy Dzień 

Tańca 

-  rozbudzanie 

zainteresowań 

muzycznych na drodze 

obcowania z dźwiękiem 

i rytmem 

-kształtowanie poczucia 

rytmu i umiejętności 

interpretacji muzyki 

ruchem 

- poznanie nowych 

technik i stylów 

tanecznych  

Agnieszka 

Nikołajuk 

 


