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Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Jana Kochanowskiego  
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Oddziałami Sportowymi
w Zgierzu woj. łódzkie

Katarzyna Klauzińska



Przygotowujemy się 

do 

międzygalaktycznej 

podróży z Grosikiem.



Wiemy, jakim 

środkiem transportu  

polecimy w podróż 

międzygalaktyczną.



Bezpiecznie z Grosikiem.

Zbieramy naszą wiedzę            

do 

„Kapsuły mądrości”



Poznajemy 

regulamin 

podróży.



WARSZTATY 

ŚWIĄTECZNE -

PIERNIKOWY ZAWRÓT 

GŁOWY
Pełni pozytywnych emocji 
uczniowie klasy II B 
rozpoczęli przygotowania 
do Świąt w Cafe & Bistro 
,,U Tkaczy” prowadzone 
przez Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Zgierzu. 
Wykonane według 
tradycyjnej receptury, 
samodzielnie udekorowane 
i zapakowane pierniczki były 
wspaniałym upominkiem dla 
naszych bliskich. 



WYCIECZKA IIB 

DO URZĘDU 

MIASTA W ZGIERZU

Podczas wycieczki do Urzędu 

Miasta mogliśmy zajrzeć 

do miejsc, których zwykli petenci 

urzędu nie odwiedzają. Byliśmy 

w sali obrad Rady Miasta, 

Centrum Monitoringu oraz 

dyżurce pracowników ochrony. 

Odwiedziliśmy Biuro Obsługi 

Klienta, Skarbnika Miasta Zgierza, 

drugiego Zastępcę Prezydenta 

Miasta, Sekretarza Miasta 

Zgierza.

Zostaliśmy również zaproszeni 

do Prezydenta naszego miasta 

p. Przemysława Staniszewskiego. 



BOŻONARODZENIOWA 

AKCJA "TAK, POMAGAM" 

ZAKOŃCZONA

W „Biedronce” klienci 

przekazywali artykuły 

żywnościowe dla osób 

potrzebujących. 

Dzieciaki, jak zwykle, sprawiły 

się super. Było dużo emocji, 

radości ale też i pracy. 

Zebrane  artykuły 

żywnościowe, zostały 

przekazane Osobom 

Potrzebującym.



POMAGAMY DBAĆ 

O ZABYTKOWE GROBY 

NA ZGIERSKICH 

CMENTARZACH.

Młodzi wolontariusze  

klas VIII a, VIII d, oraz II b 

dzielnie kwestowali 

na Starym Cmentarzu. 

Dzieci były dumne 

z zebranych pieniędzy 

na zacny cel.



Poznaliśmy monety 

i banknoty.   

Wiemy, co to jest 

awers i rewers, 

nominał oraz bilon.



Bezpieczne 

ferie

Dobre rady na 

zimowe wypady.



Wiemy, jak zarabiać 

i szanować pieniądze,,

pomagać 

i wykonywać różne 

czynności 

na planecie Portfelik.



Na planecie Portfelik 

było super! 
Dowiedzieliśmy się  

o zarabianiu pieniędzy, 

potrzebie i wartości pracy 

oraz właściwych 

zachowaniach

w sytuacjach zagrożenia.



KONKURS RECYTATORSKI 

"NASZE CHARAKTERKI"

Uczniowie klasy IIb mogli 

zaprezentować swoje 

umiejętności w Klasowym 

Konkursie Recytatorskim „Nasze 

Charakterki”. Zmierzyli się 

z twórczością Jana Brzechwy. 

Jury miało ciężki orzech 

do zgryzienia. Po burzliwej 

debacie 1 miejsce zajął Jakub 

Kozak. Na podium znaleźli się 

także Jakub Kowalski - 2 miejsce 

i Eryk Fiks - 3 miejsce. Wszystkim 

uczestnikom serdecznie 

gratulujemy.



KSIĄŻKA 
ŹRÓDŁEM WIEDZY

Dzieci z klasy II B gościły mamę Eryka 
p. Lilianę, która zaprezentowała nam 
książkę ,,Śladami Neli przez dżunglę 
morza i oceany’’. Książka pokazuje 
dzieciom świat, zwierzęta, a także 
dalekie kultury.

Pani Liliana zabrała nas w świat 
Kwitnącej Wiśni, czyli Japonii. Mieliśmy 
okazję posłuchać także o kraju 
w Ameryce Południowej, czyli o Peru. 
Aktywnie uczyliśmy się przez zabawę, 
gdzie radość nie miała końca.



ZIMĄ POMAGAMY

PTAKOM.

Dzieci z klasy II B z pomocą 
taty, brata używały 
wkrętów, śrubokrętów 
skręcały drewniane 
karmniki. Duety były 
wspaniałe i kreatywne. 
Współpracowali ze sobą 
tocząc rozmowy, śmiejąc 
się. Mamy nadzieję, 
że zbudowane karmniki 
przysłużą się naszym 
skrzydlatym mieszkańcom, 
gdy nadejdzie już zima.



OGÓLNOPOLSKI 

FESTIWAL 

ANIMACJI O!PLA

Teraz Dzieci Mają Głos!
Klasa II B brała udział w projekcji 
konkursowych animacji podczas 
Festiwalu O!PLA w CKD. Nie tylko 
byliśmy widzami, ale też wcieliliśmy 
się w rolę jurorów!!! Najbardziej 
spodobała nam się pełna humoru 
animacja „Galaxi Taxi: sok 
z akumulatora”, ale naszym paniom 
serce skradła wzruszająca historia 
tajemniczego Kaikohi -„He”.
Festiwal O!PLA jest największym 
przeglądem rodzimej animacji 
i prawdopodobnie największym 
tego typu projektem na świecie. 
Super, że mogliśmy uczestniczyć 
w takim wydarzeniu!



TELEWIZYJNE 

,,OKO„

Odwiedziliśmy  STVK Centrum 

Zgierz.

Redaktorzy oraz operator kamery 

opowiedzieli nam o swojej pracy, 

zaangażowaniu i pasji. 

Opowiedzieli nam o swoim 

„królestwie”, w którym nagrywają, 

tworzą treści informacyjne, 

analizują fakty i łączą w jeden 

program. Gospodarze 

zaproponowali, żeby każde 

dziecko mogło poczuć się 

jak spiker, usiadło za stołem 

i przeczytało informacje z różnej 

tematyki.



„BEZPIECZNY ŚWIAT FINANSÓW” -

CZYLI MALI BANKIERZY W AKCJI

Odwiedziliśmy Bank Pekao SA, aby zdobyć 

nowe wiadomości o tajemniczym świecie 

finansów. Przedsiębiorczość oraz 

podejmowanie decyzji ekonomicznych 

nie są już uczniom obce.  Jednak, aby tę 

wiedzę poszerzyć, poprosiliśmy Pana 

Dyrektora o cenne wskazówki w zakresie 

oszczędzania, gromadzenia, lokowania 

i przechowywania pieniędzy.

Wspólnie z pracownikami banku dzieci 

miały okazję wejść do skarbca oraz 

zobaczyć sejf, w którym pieniądze są 

składane i w bezpieczny sposób 

przechowywane. Przy okazji dzieci 

zapoznały się z różnego rodzaju 

banknotami krajowymi i zagranicznymi 

(złoty, euro, dolar amerykański, korona 

czeska, funt brytyjski) oraz ze sposobem 

ich przeliczania (ręczny, maszynowy). 

Pod koniec spotkania dzieci dowiedziały 

się także, czym jest bankomat oraz 

bankowość elektroniczna.



JAK DZIECI 

WIDZĄ DOBRO

Gościliśmy w naszej klasie  mamę 

Sebastiana p. Tereskę, która zaprezentowała 

nam „Bajkę o Ciepłym i Puchatym”. Pani 

Tereska opowiedziała pewną historię 

o mieście, gdzie wszyscy byli zdrowi 

i szczęśliwi. Każdy z jego mieszkańców, kiedy 

się urodził dostawał skarbonkę z „Ciepłym 

i Puchatym”, które miało to do siebie, że im 

więcej rozdawało się go innym, tym więcej 

go przybywało. Mieszkańcy obdarowywali 

się wzajemnie „Ciepłym i Puchatym” 

wiedząc, że nigdy im go nie zabraknie. Tę 

bajkę musicie przeczytać ponieważ oprócz 

„Ciepłego i Puchatego” pojawiło się „Zimne 

i Kolczaste”. Dzieciom bardzo spodobało się 

rozdawanie dobra. Przez całe zajęcia 

rozprawiali, w jaki sposób mogliby rozdawać 

„Ciepłe i Puchate”. Na koniec pani Tereska 

rozdała skarbonki i poprosiła, aby dzieci 

zaniosły je rodzicom, dziadkom, kolegom, 

sąsiadom i rozdawały to, co jest 

najcenniejsze: pomoc, miłość, przyjaźń, 

bezinteresowność, życzliwość.



POKAZ

PIERWSZEJ 

POMOCY
Gościliśmy p. Krzysztofa 

Kaźmierczaka, który jest 

Ratownikiem WOPR 

i Instruktorem 

Ratownictwa Wodnego. 

Pokazał dzieciom, jak 

udziela się pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

Powtórzyliśmy numery 

alarmowe i uczyliśmy się, 

jakie informacje trzeba 

przekazać dyspozytorowi. 



SŁODKA 
TAJEMNICA 
ŻYWIENIA

Uczniowie klasy IIB dowiedzieli się 
jaką rolę w naszym organizmie 
pełni cukier, skąd się bierze, jakie 
są plusy i minusy jego spożywania. 
Dzieci poznały właściwości cukru 
aktywnie uczestnicząc 
w eksperymentach m. in. 
z suchym lodem. Uczniowie 
poznali podstawy prawidłowej 
diety, następnie, w celu 
utrwalenia przekazanych 
informacji, cała grupa 
umieszczała elementy 
na piramidzie żywienia. 
Zwieńczeniem warsztatów był 
słodki poczęstunek w postaci 
waty cukrowej zrobionej 
z brązowego cukru. 



Dziękujemy

za uważne obejrzenie 
prezentacji. Klasa II B

Nauczyciel klasy II B Katarzyna Klauzińska


