
Inicjatywy klas 2 w maju 2021r. 

LP. DATA WYDARZENIE/ 

INCJATYWA 

KRÓTKI OPIS KOORDYNATOR 

1.  7.05.2021r. Recytacja wybranego 
(spośród dwóch 
podanych) wiersza na 
forum klasy. 
Klasa 2b. 

Rozwijanie ekspresji 
twórczej, 
przełamywanie barier 
emocjonalnych.  

Jagoda Zielonka 

2.  7.05.2021r. Udział w wykładzie „W 
jakim języku mówią 
zwierzęta” w ramach 
Uniwersytetu Dzieci  

Wykład prowadzony 
on-line  przez  
dr Magdalenę 
Jarzębowską. Uczniowie 
dowiedzieli się z niego, 
w jaki sposób zwierzęta 
okazują złość, radość, 
strach, jak poprzez 
swoją pozę, kolor, 
odgłosy, a nawet 
zapach przekazują 
innym różne 
informacje. 

Beata Grzegorczyk 

3.  10.05 - 12.05 

2021r. 

Lubelski Program 

Wczesnego Wykrywania, 

Leczenia i Terapii 

Zaburzeń 

Komunikacyjnych u Dzieci 

Rozpoczynających Naukę 

Szkolną 

- badania przesiewowe 

słuchu i mowy dla 

uczniów klas I oraz II , 

realizowane przez 

Katedrę i Klinikę 

Otolaryngologii 

Dziecięcej Foniatrii i 

Audiologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

- koordynowanie 

działań w ramach 

programu 

Agnieszka 
Nikołajuk 

4.   12.05.2021r. Motyle w klasie Uczniowie po raz 

pierwszy pracowali z 

gipsem, wykonując 

odlewy i malujące 

gotowe motyle.  

Beata Grzegorczyk 

5.  13.05.2021r. Spotkanie ze szkolną 
psycholog 

Pogadanka na temat 
samopoczucia i 
powrotu do szkoły z 
lekcji zdalnych. 

Aneta Łukasiewicz 
Pani psycholog Anna 
Tuczyńska 



6.  14.05.2021r.  Dzień Niezapominajki  Kształtowanie postawy 

proekologicznej mającej 

na celu ochronę 

i zachowanie naszej 

polskiej, różnorodnej 

przyrody.  

Zajęcia warsztatowe - 

wykonanie ozdób, 

których motywem 

przewodnim są 

niezapominajki. 

Ewa Koniczyńska  
 

7.  14.05.2021r. 
 

„Klasowy układ taneczny” 

– zajęcia ruchowo – 

muzyczne na boisku.  

Kl. 2 b. 

 

Integracja klasy jako 

grupy wychowawczej. 

Rozwijanie 

punktualności 

rytmicznej wyrażanej 

poprzez ruch.  

Jagoda Zielonka 

8.  14.05.2021 r.  Pszczoły w klasie Podczas zajęć uczniowie 
poszerzyli swoją wiedzę 
dotyczącą pszczół, 
dowiedzieli się  jak 
powstaje miód oraz jak 
dbać o pszczoły. Mieli 
okazję zobaczyć żywe 
pszczoły z bliska, 
posmakować miodu i 
pyłku lub przymierzyć 
ubranie pszczelarza. 

Majka Donica 

9.  14.05.2021 r.  Warsztaty z pierwszej 

pomocy przedmedycznej 

Podczas zajęć dzieci 
dowiedziały się w jaki 
sposób należy udzielać 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
Podczas zajęć 
praktycznych dzieci 
zakładały sobie 
wzajemnie opatrunki. 
Dodatkowo z 
wykorzystaniem 
fantoma ćwiczyły  
masaż serca oraz 
poprawne użycie 
defibrylatora.  

Majka Donica 

10.  19.05.2021r.  „Czym jest mediacja?” – 
zajęcia informacyjno – 
edukacyjne (część 1/4) 
Kl. 2b. 

Wprowadzenie w temat 
mediacji. Zapoznanie z 
pojęciem, celem 
mediacji, zasadami 
procesu.  

Jagoda Zielonka 



11.   19.05.2021r. Warsztaty plastyczne z 

okazji Dnia Mamy 

- kształtowanie 

umiejętności 

wypowiadania się 

poprzez sztukę w czasie 

wykonywania  

upominku dla mamy 

- kształtowanie postaw 

twórczych, 

kreatywności, 

innowacyjności, 

śmiałości w 

podejmowaniu 

trudnych zadań 

-rozwijanie zdolności 
plastycznych 

Agnieszka 
Nikołajuk 

12.  20.05.2021r. Dzień Matki  Zapoznanie z tradycją 
obchodów Dnia Matki. 
Własnoręczne 
wykonanie prezentów 
dla mam. 

Ewa Koniczyńska  
Karolina Polaszek 

13.  20.05.2021r. Światowy Dzień Pszczół - utrwalenie 

wiadomości na temat 

życia pszczół, ich 

znaczenia dla człowieka 

i przyrody  

-uświadomienie 

pożytecznej roli pszczół 

i innych owadów 

zapylających w życiu 

człowieka 

- rozwijanie 

zainteresowań 

plastycznych oraz 

muzycznych 

 

Agnieszka 
Nikołajuk 

14.  21.05.2021r. 2d dla pszczół Założenie kwietnej 

łączki dla pożytecznych 

owadów w ramach akcji 

„Lubelskie dla pszczół” 

oraz z okazji 

Światowego Dnia 

Pszczół 

Beata Grzegorczyk 

15.  21.05.2021r. Wizyta pszczelarza Zajęcia warsztatowe 
wprowadzające 
uczniów w tematykę 

Ewa Koniczyńska  

Karolina Polaszek 

https://zs12lublin.eu/2021/05/31/klasa-2d-dla-pszczol/


pszczelarstwa. 
Wykonanie świec z 
wosku pszczelego. 

16.  24.05.2021r. Wizyta funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej 

Zapoznanie dzieci z 
pracą strażnika 
miejskiego i  
 jego rolą w szkole. 

Ewa Koniczyńska  

Pedagog szk. 

17.  24.05.2021r. Wizyta funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej 

Zapoznanie dzieci z 
pracą strażnika 
miejskiego i  
 jego rolą w szkole. 

Majka Donica 

Pedagog szk.  

18.  24.05.2021r. 

 

Kwiaty dla Mamy 
 

Wykonanie 
niespodzianki dla mamy 
z okazji jej święta.  

Majka Donica 

19.  24.05.2021r. Wykonanie pracy 
plastycznej i prezentacji 
multimedialnej dla Mam 

Uczniowie wykonali 
storczyki swoich mam, 
a następnie 
przygotowali w 
programie MS 
PowerPoint slajd ze 
swoim zdjęciem i 
życzeniami dla mamy.  
Slajdy wraz z 
podkładem muzycznym 
w wykonaniu uczniów 
zostały zmontowane w 
film i przesłane mamom 
w dniu ich święta. 

Beata Grzegorczyk 

20.  24.05.2021r. 

 

Szycie prezentów na 
Dzień Mamy. 
Kl. 2 b. 

Doskonalenie 
umiejętności szycia 
fastrygą. Trening 
koncentracji uwagi, 
motoryki małej.  

Jagoda Zielonka 

21.  24.05.2021r. Spotkanie ze Strażą 
Miejską 
 
 

Pogadanka na temat 
pracy Straży Miejskiej 

Aneta Łukasiewicz 
Pani pedagog Sylwia 
Kuźmz - Langford  

22.  28.05.2021r. „Las w słoiku” – zajęcia 
techniczno – 
przyrodnicze. 
Kl 2b.  

Tworzenie kompozycji 
własnego lasu w słoju 
przy użyciu materiałów 
naturalnie 
pochodzących z lasu.  

Jagoda Zielonka 

 

 


