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Nigdy więcej wojny! Byliśmy w bibliotece szkolnej. Rozmawialiśmy o II wojnie 
światowej. Pani dała nam książki związane z wojną i karteczki  

z pytaniami. Nasze pytania dotyczyły przygód Asiuni. 
Odpowiadaliśmy na pytania w grupach. Dowiedzieliśmy się kiedy 
rozpoczęła się II Wojna Światowa. Na koniec Pani włączyła nam 

film o ruinach warszawskich. Potem wypożyczyliśmy książki. 
Lekcja nam się podobała. 

Ola Woźniak, Wiktoria Snopkowska, Mateusz Młynek, Igor Zarzycki 

…Pani opowiadała nam o Westerplatte. 
Potem dostaliśmy zadania. Trzeba było 
odpowiedzieć na pytania. Opowiadaliśmy 
o tacie, który walczył na wojnie. 
Dowiedzieliśmy się ile trwało Powstanie 
Warszawskie. Oglądaliśmy film o tym, jak 
wyglądała Warszawa po wojnie. Lekcja 
nam się podobała. 

Kuba Mól, Kuba Gołofit, Kuba Pawłowski 



Wojna w oczach dzieci… 
…Uczniowie dostali od pani różne książki. Przemek miał książkę pt. „Czy wojna jest dla 
dziewczyn”, Christos  - „Asiunia”, a Wiktoria – „Mały powstaniec”. Dostaliśmy pytania, na 
które musieliśmy odpowiedzieć fragmentem książki. Pani włączyła film o zniszczonej 
Warszawie. Na zakończenie dostaliśmy quiz o drugiej wojnie. Bardzo podobała nam się 
lekcja w bibliotece. 

Wiktoria Kozieł, Christos Pliatsikas, Przemek Kopiński 



Wrażenia z lekcji… 
Wczorajsza wizyta w bibliotece była fantastyczna. Pani 
bibliotekarka opowiadała historie o II wojnie światowej. 
Przydzieliła nam zadanie, aby przeczytać fragment książki  
i odpowiedzieć na pytanie. Pytania dotyczyły wojny. 
Oglądaliśmy film o zbombardowanej Warszawie.  Mogliśmy 
wypożyczyć książki wojenne. 

Krystian Kowalik, Tomek Królik, Mikołaj Mularczuk 

…Rozmawialiśmy o tym, jak napadli na nas Niemcy. Dostaliśmy książki  
i pytania. Mieliśmy książkę pt. „Powstanie Warszawskie”. Musieliśmy 
poszukać i odczytać głośno, czym zajmowali się harcerze w czasie 
powstania. Harcerze zajmowali się roznoszeniem listów, amunicji i broni. 
Oglądaliśmy film, jak wyglądała Warszawa po wojnie. 

Sandra Radzikowska, Bartek Pyśniak, Daria Kasperek 

…Tematem lekcji była wojna. Musieliśmy przeczytać 
książki, aby odpowiedzieć na pytania. Małgosia  
i Michalina odpowiedziały na pytanie z książki  
pt. „Bezsenność Jutki”. Pytanie brzmiało: Jaka była 
sytuacja rodzinna Jutki? Jan i Przemek pracowali nad 
książką pt. „Czy wojna jest dla dziewczyn”. Opowiadali 
jak zaczęła się wojna. Nina i Wiktoria czytały książkę  
pt. „Mały powstaniec”.  Odpowiadały na pytanie: Jaka 
była II Wojna Światowa? Oglądaliśmy film, na którym 
były ruiny Warszawy po wojnie. 
Michalina German, Małgosia Korbus, Jan Borawski,  Nina Caban 



 
 

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej spotkali  się na uroczystej akademii  
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  

10 listopada uczniowie klas trzecich przypomnieli młodszym kolegom 
lata walki o niepodległość Polski.  W świąteczny nastrój wprowadziła 
wszystkich piękna dekoracja sali gimnastycznej, wiersze patriotyczne, 

pieśni legionowe. Odświętny nastrój wszyscy widzowie podkreślili 
strojem i pięknymi kotylionami. 

 
W ramach wychowania 

patriotycznego 
uczniowie klasy 3a wraz 
ze swoimi rówieśnikami  
z kl. 3b i 3c przygotowali 

uroczystą akademię  
z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości 



Sprawozdanie z obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości w Warszawie 

11 Listopada o godz. 12.00 rozpoczęły się w Warszawie uroczyste obchody Święta Niepodległości. Rozpoczęły się 
przeglądem pododdziałów Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej i innych służb. Potem odbyło się wciągnięcie na maszt 
proporca prezydenckiego i flagi państwowej. W tym czasie wszyscy śpiewali hymn państwowy. Z armat wystrzelono 
dwadzieścia jeden salw. Bardzo mi się to podobało. Następnie dowódca warty Garnizonu Warszawa dokonał zmiany warty 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Później wygłosił przemówienie pan prezydent Andrzej Duda. Rozpoczęło się składanie 
wieńców pod Grobem Nieznanego Żołnierza. W tym czasie orkiestra wojskowa grała utwór pt. „Marsz Pierwszej Brygady”, to 
najbardziej mi się podobało! Na koniec odbyła się uroczysta defilada kompanii reprezentacyjnej i pododdziałów  
historycznych. Transmisję z uroczystości oglądałem z rodziną w telewizji. 

                                                                                                                                                         Jan Borawski  



20 XI byliśmy w bibliotece szkolnej. Spotkanie było o odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości i o I wojnie światowej. Pani przeczytała nam 

opowiadanie ze „Świerszczyka”. Dostaliśmy pytania i książki. Kuba Gołofit  
i Daria mieli polecenie, by odnaleźć w swojej książce zdania o tym, gdzie 

toczyła się I wojna światowa, Kuba Mól i Igor szukali informacji  
o Tadeuszu Kościuszce. Kościuszko był generałem, który na rynku  

w Krakowie przyrzekł, że będzie bronił swojej ojczyzny. Nina i Krystian 
czytali informacje o Piotrze Wysockim. Słuchaliśmy i oglądaliśmy teledysk 

do piosenki pt. „Polskie kwiaty”. Lekcja była bardzo ciekawa. 
Nina Caban, Kuba Gołofit, Kuba Mól, Igor Zarzycki  

Droga do wolności 

…Pani rozdała książki z pytaniami. Następnie każda para – 
grupa czytała fragmenty z książek. Ola dostała książkę pt. 
„Jak ludzie żyli podczas I wojny światowej”, Sandra książkę 
„Polska – 25 lat wolności. Wiktoria dostała książkę pt. 
„Pałac prezydencki”, a Przemek „Mistrzowie malarstwa”. 
Pani bibliotekarka czytała opowiadanie ze „Świerszczyka”. 
Potem oglądaliśmy teledysk z piosenką o polskich 
kwiatach. Na koniec dzieci wypożyczały książki. Bardzo 
podobało nam się spotkanie w bibliotece.  

Wiktoria Kozieł, Ola Woźniak, Sandra Radzikowska 

…Rozmawialiśmy o powstaniach narodowych i I wojnie 
światowej. Poznaliśmy historie hymnu polskiego. 

Rozwiązywaliśmy zadania. Trzeba było odpowiedzieć na 
pytania. Na przykład kiedy wywieszamy flagę Polski, 

kiedy są święta Polski. Słuchaliśmy piosenki o polskich 
kwiatach. Lekcja nam się podobała. 

Michalina German, Kuba Pawłowski, Daria Kasperek,  

Kamil Romanowski  



…Wizyta była ciekawa. Mówiliśmy  o odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Pani czytała 
opowiadanie ze „Świerszczyka” o tym jak dzisiaj 
możemy być patriotami. Patriotą był Józef Piłsudski 
marszałek wojsk polskich. Pani rozdawała nam 
książki. Każda grupa odpowiadała na pytania. 
Pytania dotyczyły powstań narodowych, historii 
hymnu polski. Dzieci czytały o Piotrze Wysockim, 
wyjaśniały kto to byli ułani. Na koniec 
wypożyczaliśmy książki. Bardzo podobała nam się ta 
wizyta w bibliotece.  

Wiktoria Snopkowska, Małgosia Korbus, Andrzej 

Chałupczak, Krystian Kowalik  

…Rozmawialiśmy o przywódcach powstań narodowych. Pani czytała opowiadanie ze 
„Świerszczyka” o tym, kto to jest patriota. Potem musieliśmy odpowiedzieć na pytania. 
Pani opowiadała o ojczyźnie. Rozmawialiśmy o poetach, którzy walczyli piórem – pisząc 

wiersze. Wizyta w bibliotece bardzo nam się podobała. 
Jan Borawski, Bartosz Pyśniak, Mikołaj Mularczuk, Christos Pliatsikas  

Książki o historii Polski 



ŚWIĄTECZNIE 
Z KSIĄŻKĄ 

Dzisiaj pani bibliotekarka odwiedziła nas w klasie. Rozmawialiśmy 
o świętach Bożego Narodzenia. Pani przeczytała fragment książki 
pt. „Wigilia Małgorzaty”. Rozwiązywaliśmy zadania. Trzeba było 
zaleźć w książce fragment i odpowiedzieć na podane pytanie. 

Lekcja był ciekawa. 
                                                                                         Jakub Pawłowski 

…Pani bibliotekarka przyniosła kilka 
książek. Rozdała nam pytania. 
Naszym zadaniem było przeczytać 
fragment z książki i odpowiedzieć na 
pytanie. Na koniec pani rozdała nam 
życzenia świąteczne na kolorowych 
kartkach. 
                                      Małgosia Korbus 

…Najpierw pani czytała fragmenty książek. 
Potem my musieliśmy przeczytać, aby 
odpowiedzieć na podane pytania. Ja i moja 
koleżanka Daria czytaliśmy początek 
rozdziału z książki pt. „Dzieci z Bullerbyn”. 
Rozdział był pod tytułem „Jak obchodzimy 
w Bullerbyn gwiazdkę”. Na koniec pani 
przeczytała fragment książki pt. „Wigilia 
Małgorzaty”. Bardzo mi się to podobało. 

Jan Borawski 



DLACZEGO JEST ŚWIĘTO 
BOŻEGO NARODZENIA?  
 
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

Ks. Jan Twardowski 
 

 
 

…Na spotkaniu rozmawialiśmy  
o świętach Bożego Narodzenia. 
Dostaliśmy książki z pytaniami, na 
które musieliśmy odpowiedzieć. 
My przeczytaliśmy fragment 
książki i odpowiedzieliśmy na 
pytanie: W jaki sposób zrobić 
lampion? Spotkanie z panią 
bibliotekarką było ciekawe. 

Jakub Mól, Tomasz Królik 

…Pani bibliotekarka pokazała nam 
różne, ciekawe książki związane  
z tematem świąt. Potem 
dostaliśmy książki z pytaniami, na 
które dzieci musiały odpowiedzieć. 
Później pani czytała nam fragmenty 
innych książek .To spotkanie było 
świąteczne i ciekawe. Bardzo mi się 
podobało. 

Ola Woźniak 

Pani bibliotekarka przyszła do naszej 
klasy. Czytała fragmenty różnych książek 

na temat Bożego Narodzenia. 
Dwuosobowe grupy dostały książkę  

z pytaniem. Musieliśmy odpowiadać. 
Później rozmawialiśmy o świętach  

i Nowym Roku. Ta wizyta bardzo nam się 
podobała. 

Krystian Kowalik, Przemek Kopiński 
 



Gatunki literackie 

Wczoraj byliśmy w bibliotece szkolnej. 
Rozmawialiśmy o podziale książek na półkach. 

Literatura piękna to: lektury, bajki, książki 
przyrodnicze i techniczne, detektywistyczne, 

wiersze. Potem przeszliśmy do czytelni. Tam pani 
bibliotekarka przygotowała nam książki literatury 

pięknej, które nam pokazała. Pani czytała nam 
książkę o Ryjku. Bardzo nam się podobało. 

Mateusz Młynek, Igor Zarzycki  

…Pani opowiadała nam o działach książek. Rodzaje książek to: bajki, wiersze, książki 
przygodowe, o zwierzętach, książki detektywistyczne. Mieliśmy pytanie:  Kim jest 

książka? To pytanie było z wiersza pt. „Książka – mój przyjaciel”. Odpowiedzieliśmy, 
że książka jest mądra, wierna i jest przyjacielem. Pani czytała książkę o wesołym 

Ryjku. Na koniec mogliśmy wypożyczyć książki. Bardzo nam się podobało. 
Jakub Gołofit, Bartosz Pyśniak  

…Pani opowiadała nam o różnych rodzajach 

książek. Literatura piękna to: książki 
detektywistyczne, przyrodnicze, przygodowe. 
Dostaliśmy wiersz pt. „Książka”. Mieliśmy 
odpowiedzieć na pytanie: Jakie pożytki wynikają  
z czytania książek? Odpowiedź to: rozwijanie 
wyobraźni, łatwiejsze czytanie i poprawna wymowa. 
Każdy dostał do rozwiązania krzyżówkę o czytaniu. 
Wizyta w bibliotece nam się podobała. 

Jakub Mól, Tomasz Królik  

…Pani pokazywała nam regały z różnymi książkami 
dostosowanymi do wieku czytelników. Rozmawialiśmy  

o literaturze pięknej, w której są książki przyrodnicze, 
słowniki, encyklopedie, książki przygodowe, 

detektywistyczne i bajki. Pani bibliotekarka dała nam kartki 
z pytaniami, na które musieliśmy odpowiedzieć. Pytania 

były o czytaniu. Na koniec dostaliśmy krzyżówki do 
rozwiązania. Bardzo nam się podobało. 

Michalina German, Małgosia Korbus, Daria Kasperek,  

Wiktoria Snopkowska  

…Pani bibliotekarka objaśniała litery i określenia umieszczone na regałach z książkami. 
Pokazywała książki literatury pięknej. Następnie rozdała nam kartki z wierszami. Musieliśmy 

odpowiedzieć na pytania całymi zdaniami. Do gatunków literatury pięknej należą powieści 
historyczne, biografie, kryminały, romanse, dzienniki oraz poezja. Na koniec mogliśmy 

wypożyczyć książki. Wizyta była bardzo interesująca. 
Nina Caban, Wiktoria Kozieł, Sandra Radzikowska  



Dziś byliśmy w bibliotece szkolnej. Rozmawialiśmy  
o chrzcie Polski. Chrzest odbył się w Gnieźnie  
w 966 roku. Później pani dał nam pytania, których 
odpowiedzi musieliśmy znaleźć w książkach. 
Dostaliśmy książkę pt. „Tajemnice pocztu Matejki”. 
Mieliśmy znaleźć  portret Mieszka I i opisać wygląd 
księcia. Wizyta w bibliotece była bardzo ciekawa  
i interesująca. 

Nina Caban, Jakub Mól 

…W tym roku obchodzimy 1050 rocznicę chrztu Polski. 
Pani czytała nam fragmenty książek. Dostaliśmy zadania do 
rozwiązania. Trzeba było znaleźć fragment w książce  
i odpowiedzieć na pytanie. Musieliśmy powiedzieć kiedy 
Dobrawa poślubiła Mieszka I. Lekcja nam się podobała. 

Jakub Pawłowski, Igor Zarzycki 

…Pani pokazała nam plakat z Mieszkiem I i jego żoną Dobrawą. Czytała 
nam fragmenty książek historycznych. Pani dała nam zadania   
i musieliśmy znaleźć w książce odpowiedzi na nie. My mieliśmy książkę 
pt. „Encyklopedia Polski”. Wyjaśniliśmy kolegom co to jest chrzcielnica. 
Wizyta w bibliotece podobała nam się. 

Wiktoria Snopkowska, Małgosia Korbus, Tomek Królik 

…Rozmawialiśmy o 1050 rocznicy chrztu Polski. 
Pani opowiadała nam o Mieszku I i jego żonie. 
Pani bibliotekarka czytała fragmenty książek. 
Potem dostaliśmy pytanie i książkę pt. „Dzień  
w kraju Mieszka”.  Książka o wierzeniach 
Słowian. Musieliśmy opowiedzieć co 
przedstawia ilustracja. Przedstawiała pana, 
który pił napój. Lejąc kilka  kropel na ziemię 
oddawał cześć bogom i przodkom. Potem 
oddaliśmy lub wypożyczyliśmy książki. Wizyta 
bardzo nam się podobała. 

Jan Borawski, Bartosz Pyśniak 
 
 



…Pani opowiadała nam  
o chrzcie Polski i o Mieszku I. Potem dała 
nam pytania do książek. My mieliśmy 
opowiedzieć kim byli Cyryl i Metody. Ci 
święci byli misjonarzami, głosili 
Ewangelię. Pod koniec lekcji można było 
wypożyczyć książkę. Bardzo nam się 
podobało. 
Andrzej Chałupczak, Mikołaj Mularczuk 

Dzisiejsza lekcja w bibliotece była o chrzcie Polski w 966 roku. 
Rozmawialiśmy o Mieszku I, który był księciem i ożenił się  
z Dobrawą. Pani czytała książkę pt. „Pomolowana historia”. 
Potem dała nam książki i kartki z poleceniami. My dostaliśmy 
książkę  „Słownik Języka Polskiego”. Mieliśmy opowiedzieć co 
to jest gród. Jest to osada z zamkiem warownym. Bardzo nam 
się podobało. 

Wiktoria Kozieł, Mateusz Młynek, Krystian Kowalik 

…Razem z Mieszkiem I chrzest wzięła cała Polska. Rozmawialiśmy też  
o Polsce przed chrztem. Losowaliśmy kartki z poleceniami. My musiałyśmy 
powiedzieć co przedstawiają ilustracje w książce pt. „Szkolny atlas 
historyczny Nasza Ojczyzna”. Rozmawialiśmy o rodzinie Mieszka I. Na 
koniec wypożyczyliśmy książki. Bardzo nam się podobało. 

Daria Kasperek, Michalina German, Sandra Radzikowska 

…Pani opowiadała o jubileuszu chrztu Polski. Opowiadała też o Mieszku I ,  
o żonie Dobrawie i synu Bolesławie Chrobrym . Później pani zadawała nam 
pytania. My  opowiadaliśmy jakie cechy charakteru miał Mieszko. Książę był 
odważny, mężny i dzielny. Czytaliśmy fragment książki „Historia Polski dla 
Piotrka”. Na koniec pani opowiadała o misjonarzach Cyrylu i Metodym. Potem 
mogliśmy wypożyczać książki.  

Kamil Romanowski, Przemek Kopiński 



Byliśmy na lekcji w bibliotece szkolnej. Rozmawialiśmy o świętach  w maju: 
Święcie Pracy, Dniu Flagi i o rocznicy uchwalenia Konstytucji Polski. Potem na 
kartkach dostaliśmy polecenia. Czytaliśmy fragment książki pt. „Historia Polski 
dla Piotrka”. Mieliśmy  dowiedzieć się, co zrobił dla Polski Stanisław August 
Poniatowski – ostatni król Polski. Stanisław August odnowił i upiększył Zamek 
Królewski w Warszawie. Lekcja bardzo nam się podobała. 

Wiktoria Kozieł, Małgosia Korbus  

…Dowiedzieliśmy się, że nasza konstytucja 
była  drugą na świecie, a pierwszą  
w Europie. Pani dała nam zadania do 
rozwiązania. My mieliśmy powiedzieć 
jakimi przymiotnikami poeta określił 
Wisłę. Wisła jest: błękitna, szara, 
najbliższa i najmilsza. Lekcja nam się 
podobała. 

Tomasz Królik, Kuba Pawłowski,  

Christos Pliatsikas  



…Rozmawialiśmy o świętach w maju. Mamy takie 
święta: Święto Pracy, Dzień Flagi i rocznica uchwalenia 
Konstytucji. Najpierw pani przeczytała fragment książki 
pt. „Nasza ziemia i słońce” . Słuchaliśmy wiersza o 
Ojczyźnie. Potem pani dała nam pytania na, które 
mieliśmy odpowiedzieć wiadomościami z danych 
książek. Nasze polecenie brzmiało:  Z książki  pt. 
„Wyprawa kapitana Łamigłowy w krainę historii” 
przeczytaj fragment i powiedz: Ilu było mieszkańców 
Warszawy w 1791 roku? W tym czasie było 100 tysięcy 
ludzi. Zajęcia bardzo nam się podobały. 

Kuba Mól, Nina Caban, Mateusz Młynek,  

Bartosz Pyśniak 

…Pani czytała nam fragment z książki pt. „Przez 

stulecia”. Dała nam kartki z pytaniami na, które 

mieliśmy odpowiedzieć. Książka, którą czytałyśmy 

to „Polska - poznaj swój kraj”. Książka była o 

fladze Polski. W niej znalazłyśmy informacje o 

tym, co oznaczają kolory na fladze. Biały oznacza 

dobroć i czystość, a czerwony odwagę, 

dostojność i potęgę. Pani pokazywała nam zdjęcia 

ludzi dzięki, którym jest obchodzone święto  

3 Maja. Na koniec lekcji mogliśmy wypożyczyć 

książki. W bibliotece bardzo nam się podobało. 

Wiktoria Snopkowska, Ola Woźniak,  

Sandra  Radzikowska 

…Pani czytała fragment książki pt. „Witaj 
majowa jutrzenko”. Dowiedzieliśmy się, że 
w 1791 roku w Warszawie mieszkało około  
100 tysięcy ludzi. Mieliśmy też inne książki 
o tematyce świąt majowych. Dostałyśmy 
zadanie, które brzmiało tak: Na podstawie 
informacji z karty „Flaga Rzeczypospolitej 
Polskiej” odpowiedz od kiedy w Polsce 
obchodzimy Dzień Flagi? Dzień Flagi 
obchodzimy od 2 maja 2004 roku.  Na 
zakończenie lekcji mogliśmy wypożyczyć 
książkę. 

Daria Kasperek 



…Rozmawialiśmy o Konstytucji  
3 Maja. Mówiliśmy o trzech 
rozbiorach Polski. Pani bibliotekarka 
przeczytała fragment z książki  
pt. „Konstytucja 3 Maja”. Pani dała 
pytania do odpowiednich książek. 
Nasza grupa odpowiadała na 
pytanie: Kiedy żył Stanisław August 
Poniatowski? Przemek 
odpowiedział na to pytanie. Na 
zakończenie zajęć można było 
oddać i wypożyczyć książki. 

Mikołaj Mularczuk, Kuba Gołofit,  

Przemek Kopiński, Igor Zarzycki 

…Pani wyjaśniła nam, co to jest konstytucja. Potem czytała 
fragment książki pt. „Trzeci Maj Krystka i Anielki”. Dzieci poszły 
z rodzicami do Zamku Królewskiego w Warszawie uczcić 
uchwalenie Konstytucji. Potem dostaliśmy pytania. Nasze 
brzmiało tak: Jakie postacie historyczne umieszczone są na 
stronie „Szkolnego atlasu historycznego?” Byli to August III, 
Tadeusz Kościuszko, Stanisław Leszczyński, Stanisław Konarski, 
Hugo Kołłątaj. Na zakończenie lekcji wypożyczaliśmy książki. 

Andrzej Chałupczak, Krystian Kowalik  

Obraz Jana Matejki – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 



10 czerwca uczniowie kl. 3a włączyli się do akcji czytelniczej organizowanej 
przez bibliotekę szkolną. Każdy przyniósł swoją ulubioną książkę. Wymienił 
się z kolegą i czytał na placu zabaw. Chodziło o to, aby chociaż kilka minut 

spędzić na czytaniu. Przy okazji uczniowie poznali zainteresowania 
czytelnicze kolegów. 



Dzień  Rodziny w klasie 3a przebiegał pod znakiem akcji „Jak nie 
czytam jak czytam”.  Uczniowie przygotowali w domu rekwizyty 

charakterystyczne dla przeczytanych książek, przedstawiali je 
kolegom, a oni mieli odgadnąć tytuł książki.  Później rodzice, 

uczniowie i nauczyciele czytali bajkę „Kopciuszek”.  Była to nowa 
wersja starej bajki.  Tu Kopciuszkiem była mama, która wszystko 

robiła za swoje córki. Jak to w bajkach źle zachowujące się 
dziewczynki zmieniły swoje postępowanie.  Zadaniem rodziców i 
dzieci było wykonanie rodzinnej ilustracji do bajki. Mamy zapisały 

marzenia związane z poprawą zachowania swoich dzieci.  

Opracowanie prezentacji: 
Grażyna Michalska – wychowawczyni klasy 3a 


