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Witajcie! 
Jesteśmy uczniami klasy II d Szkoły Podstawowej nr 28  
w Bytomiu-Łagiewnikach. W grudniu kończymy realizację 
naszego projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy”. W ramach tego projektu stworzyliśmy  
w naszej klasie miasteczko Zajęciowo z pięknymi uliczkami: 
językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, 
ruchową, muzyczną i przyrodniczą. Dzisiaj stwierdzamy 
jednogłośnie, Ŝe była to dla nas fantastyczna przygoda, 
szkoda tylko, Ŝe juŜ się kończy. KaŜdy z nas odwiedzając 
uliczki miło spędzał czas, rozwijał swoje umiejętności. Ten, 
kto wstydził się opowiadać, dzisiaj odgrywa nawet wielkie 
role w teatrzyku szkolnym. Kto bazgrał w zeszycie, dzięki 
róŜnym pomocom, pisze teraz ładnie, a nawet wspaniale. 
Zgłębiliśmy wiedzę z zakresu ortografii, matematyki, 
przyrody, lepiej poznaliśmy język angielski. Jesteśmy 
sprawni, szybcy, ćwiczenia ruchowe to dla nas przyjemność. 
Pięknie śpiewamy i gramy na instrumentach, otrzymaliśmy 
juŜ wiele pochwał od naszych słuchaczy. A najwaŜniejsze jest 
to, Ŝe bardzo wszyscy się polubiliśmy i potrafimy   
ze sobą współpracować.  

                                                           Klasa II d 
 



Pozwólcie, Ŝe oprowadzimy 
Was teraz po naszych 
uliczkach. 

 
 

Ulica Ruchowa jest bardzo popularna  
w naszym miasteczku. Są w niej róŜne 
przedmioty słuŜące do rozwoju 
sportowego i wyrabiania kondycji. 
Bardzo lubimy talerze, dzięki którym 
dajemy cyrkowe popisy, szczudła, 
chustę animacyjną i obręcze. Często 
wykorzystujemy piłki, woreczki, szarfy, 
kręgle organizując sztafety sportowe. 
KaŜda druŜyna ma wszystkie przybory  

w swoim kolorze i taką teŜ posiada nazwę np. druŜyna 
zielonych, niebieskich, Ŝółtych, czerwonych itp. Na uliczce 
tej mamy małą dobudówkę, gdzie znajduje się: ser 
szwajcarski, studnia Jakuba, mozaika i mały majsterkowicz, 
które często oblegamy. 
(Opracowanie: Kacper Szymaniak, 
Patryk Zielonka, Wiktoria Horoba, 
Kinga Lewicka) 



Ulica Matematyczno-

logiczna pobudza nas  
do myślenia. Uwielbiamy 
gry planszowe, których 
mamy mnóstwo, więc 
kaŜdy znajduje wśród   
nich coś dla siebie,  
tubę Pieksi i Gąsienice. 
Bawimy się w sklep, 
pocztę. Liczymy 
pieniądze, uczymy się płacić i wydawać. A w naszych sklepach 
płacimy w EURO. DuŜo ciekawych zadań moŜna znaleźć  
w ksiąŜeczkach LOGIKO, gdzie sami moŜemy sprawdzać 
poprawność wykonania zadania. Wielu z nas usprawniło 
liczenie dzięki magicznemu trójkątowi. Zaczynaliśmy liczyć 
na małym, ale teraz radzimy sobie juŜ z duŜym. Nasza 
wychowawczyni, Pani Ewa Grzegorzyca, chwali nas za nasze 
postępy, bo niektórzy z nas liczą nawet ponadprogramowo. 
(Opracowanie: Bartek Kiełbasa, Marek Frankowski, Tymon Pawełczyk, 
Mateusz Koszentka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ulica Językowa jest bardzo bogata. Oprócz wielu 
ksiąŜeczek, bajek, ilustrowanych alfabetów, historyjek 
obrazkowych mamy teatrzyk z pacynkami, dołoŜyliśmy nawet 
kukiełki i lalki Jawajskie wykonane przez nas  
i naszych starszych kolegów. Teatrzyk to idealne miejsce  
do przezwycięŜania tremy. To właśnie tu uwielbiamy 
przebywać najbardziej. Wymyślamy róŜne przedstawienia 
np. „Bal przebierańców”, „Trudne decyzje”, „Urodziny 
Myszki”, „U Myszki w domu” itp. Tutaj równieŜ doskonalimy 
swoje umiejętności ortograficzne, dzięki zadaniom  
z ksiąŜeczek LOGIKO. Jesteśmy z siebie dumne, bo oprócz 
opowiadań tworzymy równieŜ wiersze, a to bardzo trudne, 
trzeba się bardzo gimnastykować, Ŝeby się wszystko 
rymowało, czasami prosimy jednak o pomoc Panią. Rozwijamy 
równieŜ nasze umiejętności z języków obcych, odgrywamy 
scenki w języku angielskim. 
(Opracowanie: Karolina Kutek, Patrycja Czogała, Wiktoria 
Jóźwiak, Oliwia Konopa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ulica Muzyczna stanowi 
dla nas wielką 
przyjemność. Niedawno 
nie wszyscy lubili 
śpiewać. Obecnie kaŜdy 
rwie się do 
instrumentów, aby tylko 
móc akompaniować do 
wybranych piosenek. 
Instrumentów mamy całe mnóstwo: marakasy, kastaniety, 
talerze, tamburyna, pudełka akustyczne, drewienka, 
trójkąty, bębenki, dzwonki i inne. Podczas zajęć nie tylko 
śpiewamy, ale dajemy całe koncerty. Poznajemy równieŜ 
twórczość sławnych kompozytorów. 
(Opracowanie: Mateusz Kwijas, Jakub Przełonczkowski, Monika Gnat, 
Julia Hantszel) 
 

Ulica Przyrodnicza znalazła 
równieŜ wielu zwolenników. 
Często korzystamy  
z mikroskopu, oglądamy 
komórki krwi Ŝaby, moczarki 
kanadyjskiej, cebuli i inne. 
Całe mnóstwo preparatów 
mamy gotowych, ale 
nauczyliśmy się równieŜ 
przygotowywać je sami. 
Prowadzimy kalendarz pogody 
oraz poznajemy Ŝycie roślin  
i zwierząt w róŜnych porach 
roku. Atutem naszej ulicy są 

piękne rośliny doniczkowe, które obserwujemy bardzo 
dokładnie przez lupy powiększające. Wiemy, jak wygląda 



Ziemia, poniewaŜ w zasobach naszej ulicy mamy jej model, 
posiadamy takŜe podświetlany globus. Nasza klasa przy ulicy 
Przyrodniczej to super sprawa. Podczas zabawy wiele 
moŜemy się nauczyć. 
(Opracowanie: Oliwia Kobyłecka, Mateusz Bednarski, Krystian 
Miśkiewicz, Dawid Musiał) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Gry i zabawy: 

 

 

 



 
 
 
 
 
za nasze pierwsze uczniowskie doświadczenia, które 
rzeczywiście stały się dla nas drogą do wiedzy. 
Serdecznie dziękujemy: 
* Pani Dyrektor Danucie Zemeli, która nas do tego projektu 
zgłosiła. 
* Grupie Edukacyjnej S.A., dzięki której projekt mogliśmy 
realizować. 
* Europejskiemu Funduszowi Społecznemu i budŜetowi 
państwa, z których pochodzą pieniąŜki na zakup naszych 
wspaniałych pomocy. 

Uczniowie klasy II d ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytom 



 
 
Na nadchodzące Święta BoŜego Narodzenia Ŝyczymy duŜo 
zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i pragnień, ciepła 
domowego ogniska oraz samych pogodnych dni. 

Uczniowie klasy II d z wychowawcą 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Święta, święta lśniące blaskiem lampek choinkowych… 
Wszyscy wszystkim dzisiaj Ŝyczą 
Świąt spokojnych, zdrowych. 
I my równieŜ z Zajęciowa moc pozdrowień ślemy, 
A w prezencie wszystkim Wam gazetkę darujemy. 

 
Karolina Kutek, Julia Hantszel, Bartek Kiełbasa 
                                              z ulicy Językowej 


