
Inicjatywy klas 3 w kwietniu 2021 r. 

 

LP. DATA 
WYDARZENIE/ 

INCJATYWA 
KRÓTKI OPIS KOORDYNATOR 

1.  Od 01.02.  
2021 
Kontynuacja 
od lutego w 
trakcie zajęć 
stacjonarnych. 

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 

2. Od 01.02.  
2021 
Kontynuacja 
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. 

Marzanna 
Lebedziuk 

3. 01-10.04. 
 

Mali ogrodnicy- hodowla 
fasoli. 

Uczniowie klasy 3a w 
swoich domach hodowali 
roślinę- fasolę. Swoje 
wnioski i spostrzeżenia 
zapisywali w zeszytach 
przedmiotowych, e. 
przyrodnicza. 

Joanna Śnieżek 

4. 01-29.04. 
 

Zakładamy ogródek 
warzywny. 

Uczniowie klasy 3c 
zakładają domowy 
ogródek – sieją w 
skrzynkach koper, 
szczypior lub pielęgnują 
zasadzony groch. Efekty 
swojej uprawy utrwalają 
na zdjęciach i przesyłają 
wychowawcy.  

Małgorzata 
Kędzierska 

5. 07.04. Promocja szkoły w TVP Wystąpienie w TVP w roli 
eksperta od nauki zdalnej 
i wypoczynku letniego w 
ZS12 w Lublinie. 

Marzanna 
Lebedziuk 

6. 09.04.  Dzień Rodzeństwa Uczniowie w przeddzień 
Dnia Rodzeństwa (który 
obchodzimy 10 kwietnia) 
przedstawili swoje 
pomysły w jaki sposób 

Małgorzata 
Kędzierska 



będą obchodzić ten 
dzień. Pomysłów było 
wiele np. zabawa z 
młodszym rodzeństwem, 
zrobienie śniadania bratu 
lub siostrze, wykonanie 
pięknej laurki                               
z życzeniami itp.  

7. 12.04. Rozwijanie zainteresowań 
teatrem. 

Przygotowanie lalki – 
kukiełki do wykorzystania 
w zabawie tematycznej 

Joanna Śnieżek 

8. 12-16.04. 
 

Tydzień utrwalania 
wiadomości  

Systematyczne 
powtarzanie i utrwalanie 
zdobytych wiadomości. 

E. Wiśniewska  

9. 15.04.  „Orzeł Ortograficzny” Organizacja 
ogólnopolskiego 
konkursu „Orzeł 
Ortograficzny” dla klas         
II i III.  

E. Wiśniewska  

10. 21.04. Mini-lista przebojów Przygotowanie przez 
dzieci samodzielnie 
podkładu muzycznego i 
opracowanie układu 
tanecznego do 
ulubionego przeboju, 
przebranie się za 
ulubionego wykonawcę. 
Prezentacja on-line. 

Jolanta 
Piwowarska 

11. 22.04.  Organizacja wyjazdu na 
zajęcia strzeleckie dla 
uczniów klas ósmych. 

Prace nad organizacją 
wyjazdu uczniów klas 
ósmych na strzelnicę w 
ramach konsultacji z edb. 

Marzanna 
Lebedziuk 

12. 22.04. Światowy Dzień Ziemi Uczniowie klasy 3 c 
uhonorowali Dzień Ziemi 
w różny sposób. Część 
dzieci zasadziła  w tym 
dniu drzewka, część 
wyruszyła na sprzątanie 
najbliższej okolicy, 
dokumentując swoje 
przedsięwzięcia 
zdjęciami. Wszyscy 
uczniowie wykonywali 
wspaniałe plakaty 
pokazujące piękno naszej 
planety oraz potrzebę 
dbania o nią. 

Małgorzata 
Kędzierska 

13. 22.04.  Światowy Dzień Ziemi 
 

-Promowanie postaw 
proekologicznych w 
społeczeństwie. 

E.D. Gralak 

https://turystyka.wp.pl/swiatowy-dzien-ziemi-kiedy-wypada-i-jak-go-obchodzic-6631082536921952a
https://turystyka.wp.pl/swiatowy-dzien-ziemi-kiedy-wypada-i-jak-go-obchodzic-6631082536921952a


-Kształcenie poczucie 
odpowiedzialności za 
obecny stan środowiska. 
 -Prezentacja(Teams). 
-Tworzenie mapy myśli. 
- Quiz tematyczny. 
-Wykonanie pracy 
plastycznej. 

14. 23. 04. Światowy Dzień Książki i  
Praw Autorskich.    

Zajęcia nawiązujące do 
lekcji bibliotecznej z 
miesiąca marca.  

Joanna Śnieżek 

15.  23.04. Światowy Dzień Książki i  
Praw Autorskich.    

W tym dniu chętni 
uczniowie przyszli na 
zajęcia w przebraniu za 
bohatera ulubionej 
książki.  

Małgorzata 
Kędzierska 

16.  23. 04. Przygotowanie do testu 
kompetencji 
trzecioklasisty. 

Wspólne opracowywanie 
zadań testowych z 
poprzednich lat. 

Małgorzata 
Kędzierska 

17. 23.04. Master Chief Junior - 
deserek 

Przygotowanie przepisu, 
składników i  miejsca 
pracy oraz wykonanie 
ulubionego deserku, z 
przestrzeganiem  zasad 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Prezentacja on-
line. 

Jolanta 
Piwowarska 

18. 24.04. Obchody Światowego Dnia 
Tańca z klasą III g. 

Wizyta uczniów klasy w 
Studio Tańca DanceFlow 
w Lublinie w ramach 
warsztatów z okazji 
Światowego Dnia Tańca. 

Marzanna 
Lebedziuk 

19. 26-30.04. 
 

 
Tydzień Misia Wojtka 

(cykl zajęć) 

-Kształtowanie postaw 
patriotycznych-
identyfikacji narodowej i 
kulturowej. 
- Konstytucja- historia i 
znaczenie. 
- Przybliżenie historii  
Misia Wojtka (syryjskiego 
niedźwiedzia brunatnego 
adoptowanego przez 
żołnierzy 22 kompanii 
zaopatrywania artylerii w 
2 Korpusie Polskim 
dowodzonym przez gen. 
Władysława Andersa. 
Wojtek brał udział w 
bitwie o Monte Cassino. 
W jednostce nadano mu 
stopień kaprala.)  

Anna 
Nowakowska-
Kudrel 
 
E.D. Gralak 



-Wysłuchanie i śpiewanie 
pieśni patriotycznych.  
-Wykonanie pracy 
plastycznej. 

20. 28.04. Próbny sprawdzian 
kompetencji z edukacji 
matematycznej. 

Uczniowie rozwiązywali 
zadania przygotowujące 
do sprawdzianu 
kompetencji z 
matematyki. 

Małgorzata 
Kędzierska 

21. 28.04. Moja wymarzona książka Wykonywanie przez 
dzieci własnych 
autorskich książek.  

E. Wiśniewska 

22. 28.04. Sadzenie dębów  
kiełkujących żołędzi 

Wspólne sadzenie. Maciej Harasim 

23. 28.04. Sprzątanie Ziemi - okolice 
szkoły ZS12 w Lublinie. 

Wspólne sprzątanie.  Maciej Harasim 

24. 29.04. Próbny sprawdzian 
kompetencji z edukacji 
polonistycznej. 

Uczniowie rozwiązywali 
zadania przygotowujące 
do sprawdzianu 
kompetencji z edukacji 
polonistycznej. 

Małgorzata 
Kędzierska 

25. 29.04. Międzynarodowy Dzień 
Tańca 

W tym dniu uczniowie na 
zajęciach muzyki pokazali 
swoje umiejętności 
taneczne – tańce przy 
muzyce.  

Małgorzata 
Kędzierska 

26. 29.04.  Międzynarodowy Dzień 
Tańca 
 

- Rozbudzanie 
zainteresowań 
muzycznych na drodze 
obcowania z dźwiękiem i 
rytmem. 
- Kształtowanie poczucia 
rytmu i umiejętności 
interpretacji muzyki 
ruchem. 
- Poznanie różnych 
technik i stylów 
tanecznych. 

E.D. Gralak 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Ta%C5%84ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Ta%C5%84ca

