
 

Inicjatywy klas 3 w maju 2021r. 

LP. DATA 
WYDARZENIE/ 

INCJATYWA 
KRÓTKI OPIS KOORDYNATOR 

1. Od 1 lutego 
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 1 lutego 
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 
zostały 
zorganizowane 
konsultacje dla 
uczniów klas ósmych 
w ramach edukacji dla 
bezpieczeństwa. 
Odbywają się na 
terenie szkoły.  
Prowadzi je 
nauczyciel. 

Marzanna 
Lebedziuk 

3. 4-24.05.2021 r. 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 

4. 5.05.2021r. Ogólnopolski Test 
Trzecioklasisty  2021– 
diagnoza umiejętności 

Przygotowanie dzieci 
do diagnozy, 
motywowanie, 

Jolanta 
Piwowarska 



 

w zakresie edukacji 
polonistycznej 

przeprowadzenie 
testu wg dokładnej 
instrukcji, przekazanie 
wypełnionych i 
ułożonych 
alfabetycznie arkuszy 
dyrekcji 

5. 05.05.2021. Przystąpienie do 
ogólnopolskiego 
sprawdzianu 
kompetencji 
trzecioklasisty z 
edukacji 
polonistycznej. 

Sprawdzenie nabytej 
wiedzy i umiejętności 
z edukacji 
polonistycznej. 

Małgorzata 
Kędzierska 

6. 06.05.2021. Przystąpienie do 
ogólnopolskiego 
sprawdzianu 
kompetencji 
trzecioklasisty z 
edukacji 
matematycznej. 

Sprawdzenie nabytej 
wiedzy i umiejętności 
z edukacji 
matematycznej. 

Małgorzata 
Kędzierska 

7. 6.05.2021r. Ogólnopolski Test 
Trzecioklasisty  2021– 
diagnoza umiejętności 
w zakresie edukacji  
matematycznej 

Przygotowanie dzieci 
do diagnozy, 
motywowanie, 
przeprowadzenie 
testu wg dokładnej 
instrukcji, przekazanie 
wypełnionych i 
ułożonych 
alfabetycznie arkuszy 
dyrekcji 

Jolanta 
Piwowarska 

8. 10.05.2021r. Rozpoczęcie 
programu  

„Adaptacja z 
uśmiechem”. 

 

Innowacyjny program 
mający na celu 
zapoznanie uczniów 
klasy III g z kadrą 
pedagogiczną, która 
będzie miała zajęcia 
na II. etapie 
edukacyjnym oraz 
przedstawienie 
specyfiki pracy w 
klasie czwartej. 
Zrealizowano: w-f 
Bartłomiej 
Wiśniewski, 
matematyka Bartosz 
Krakowiak, muzyka – 

Marzanna 
Lebedziuk 
Monika Salamon 

https://zs12lublin.eu/2021/05/19/adaptacja-z-usmiechem-klasy-iii-g-matematyka/
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Katarzyna 
Wiśniewska, historia-
Jacek Ogorzałek). 
Kolejne zajęcia  będą 
od 28 maja (przyroda, 
język polski, plastyka). 

9. 14.05.2021 r. Podjęcie inicjatywy 
korespondencji 
uczniów klasy 3g z 
uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 2 w 
Radzyniu Podlaskim. 

Uczennica klasy 

Hanna Piskorska 

podjęła 

korespondencję 

listowną z uczniem SP 

nr 2 z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego w 

Radzyniu Podlaskim.   

Marzanna 
Lebedziuk 
Monika Salamon 

10. 14.05.2021r. Warsztaty z pierwszej 
pomocy 
przeprowadzone w 
oddziale zerowym we 
współpracy z 
nauczycielem 
świetlicy. 

Warsztaty 

przeprowadzono 

wspólnie z panem 

Patrykiem Kargulem 

(ratownikiem KPP i 

ratownikiem WOPR), 

nauczycielem 

świetlicy dla oddziału 

pani Jolanty 

Głuszczyńskiej. 

Marzanna 
Lebedziuk  
Patryk Kargul 
Jolanta 
Głuszczyńska 

11. 17.05.2021. Dzień Mamy Układanie i 
zapisywanie życzeń z 
okazji Dnia Mamy. 
Pisanie 
przykładowych 
zaproszeń na 
uroczystość z okazji 
Dnia Mamy. Rozmowa 
na temat 
wdzięczności i 
sposobów jej 
wyrażania.  
(18 maja wykonanie 
upominków dla mamy 
podczas warsztatów 
plastycznych) 

Małgorzata 
Kędzierska 

.12

. 
17.05.2021 r. Dzień Polskiej Niezapom

inajki.  
-Tego dnia uczniowie 
przyszli do szkoły 

E.D. Gralak 



 

ubrani na niebiesko. 

-Prezentacja 

-Wykonanie pracy 

plastycznej. 

13. 17. V. 2021 Dzień pszczoły - poznanie zasad 
funkcjonowania 
rodziny pszczelej, 
- budowa pszczoły, 
- rodzaje miodów, 
- znaczenie pszczół w 
przyrodzie. 

Joanna Śnieżek 

14. 18. 05.2021. Warsztaty plastyczne Uczniowie klasy 3 c 
uczestniczyli w 
warsztatach 
plastycznych 
prowadzonych przez 
panią Katarzynę 
Mitaszka. Dzieci 
wykonały pachnące i 
kolorowe mydełka z 
gliceryny.  
Własnoręcznie 
przygotowane 
mydełka były 
ciekawym 
upominkiem z okazji 
Dnia Mamy.  

Małgorzata 
Kędzierska 

15. 18.05.2021r. Zalogowanie klasy 3d 
do platformy 
edukacyjnej Eduelo 

Pobranie loginów i 
haseł dla każdego 
ucznia, 
poinformowanie 
rodziców o 
korzyściach płynących 
z uczenia się dzieci za 
pomocą Eduelo. 

Jolanta 
Piwowarska 

16. 20.05.2021 r. Dzień Młodego 
Artysty 

 

Uczniowie poznali 

definicję witrażu oraz 

przybliżono im różne 

możliwości ich 

wykonana. 

-Wykonanie witrażu 
różnymi metodami 
(głównie – przy użyciu 
samoprzylepnych 

E.D. Gralak 

https://zs12lublin.eu/2021/05/24/warsztaty-plastyczne-w-klasach-iii-b-i-iii-c/


 

taśm  i foli 
witrażowych).  

17. 21 V 2021 r. Włączenie w 
realizację programu 
Wfzawf. 

Zgłoszenie na 
szkolenie, które 
odbędzie się 18 
czerwca 2021 r. w 
Białej Podlaskiej. 

Marzanna 
Lebedziuk 

18. 24.05.2021r. Dzień Matki Rozmowa na temat 
Dnia Matki, sposobów 
wyrażania 
wdzięczności , 
wykonywanie 
pamiątkowych 
upominków, 
formułowanie i 
zapisywanie życzeń 
dla Mam.  

Jolanta 
Piwowarska 

19. 24.V.2021 Dzień Mamy - nauka piosenki pt. 
Walczyk dla mamy 
- przygotowanie 
kartek z życzeniami 

Joanna Śnieżek 

20. 28 V 2021 r.  Nagranie klipu 
promującego Zespół 
Szkół nr 12 z 
partnerami Studio 
Tańca Danceflow oraz 
KM PSP w Lublinie.  

Nagranie z 
pozyskanymi  
partnerami ZS nr 12 
klipu promującego 
zajęcia taneczne oraz 
promującego zdrowy 
tryb życia. 

Marzanna 
Lebedziuk 
Monika Salamon 
KM PSP w Lublinie 
Paweł Borówka  
Studio Danceflow 

21. 28.05.2021r. Warsztaty 
pszczelarskie – 
spotkanie z 
pasjonatem 
pszczelarstwa, br. 
Zbigniewem Minko 

Warsztaty 
pszczelarskie- 
prezentacja 
multimedialna, pokaz 
ula ze szklanymi 
ściankami 
ukazującego pracę 
pszczół, prelekcja na 
temat zwyczajów 
pszczół, własnoręczne 
wykonywanie świec z 
wosku przez dzieci. 

Jolanta 
Piwowarska 
Małgorzata 
Kędzierska 

22. 29.05.2021 Dni z lekturą - poznanie historii psa, 

- zwrócenie uwagi na 

przyjaźń i oddanie 

zwierzęcia, 

- ćwiczenia w pisaniu 

Joanna Śnieżek 
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opisu i opowiadania 

23. 31.05.2021r. Piknik klasowy Dzień poświęcony 
grom i zabawom 
dydaktycznym oraz 
aktywnemu 
wypoczynkowi na 
świeżym powietrzu.  

Jolanta 
Piwowarska 

 

 


