Uczniowie na zajęciach układają twórcze opowiadania mając do dyspozycji kilka słów. Oto jedno z
nich pt. „Nieznajome zwierzę” autorstwa Tosi Ratajszczak

Nieznajome zwierzę
Żyła sobie dziewczynka o imieniu Natalia. Bardzo lubiła chodzić na polanę. Pewnego
dnia Natalia podeszła do okna, zobaczyła piękne słońce i postanowiła pójść na
polanę. Niestety, ledwie wyszła z domu niebo zachmurzyło się. Zaczął padać
deszcz więc chciała gdzieś się schować. Stanęła za drzewem. Nagle zobaczyła, że
coś biegnie w jej stronę. To były zwierzęta! Natalia poczuła wiatr we włosach. W tym
momencie zwierzę uderzyło w drzewo. Spostrzegła, że jest zranione. Nie
zastanawiała się długo. Wzięła liście i opatrzyła ranę. Po chwili stało się coś
dziwnego.
Łoś … podziękował dziewczynce za uratowanie życia. Zaproponował, że podwiezie
ją do domu. Natalia chętnie się zgodziła. Dotknął ja pyszczkiem i pomógł wdrapać się
na grzbiet. Pędzili, pędzili, aż zauważyli, że wszędzie zrobiła się mgła. W końcu
dotarli do domu. Dziewczynka podziękowała łosiowi, ale zwierzę szybko uciekło.
Tymczasem rodzice Natalii zaproponowali jej wycieczkę do lasu , który nazywa się
puszcza. Czekała tam na nią niespodzianka. Poszli więc i zbierali grzyby. Nagle na
polanę wyskoczył dzik i zaatakował Natalię. W tym momencie zza krzaków wybiegł
łoś i uratował ją! Tym razem to ona zawdzięczała życie łosiowi. Serdecznie mu
podziękowała i zaprosiła na wspólne ognisko. To był początek ich wielkiej przyjaźni.
I jak to często bywa wszyscy żyli długo i szczęśliwie.

Dzieci piszą także o swoich marzeniach rozpoczynając od zdania
„Pewnego dnia…”
Pewnego dnia dowiedziałam się, że w Poznaniu ogłoszono konkurs na występ
z gimnastyki artystycznej. Powiedziałam to rodzicom i obiecali, że tam pojedziemy.
Zgłosiłam swój udział w tym konkursie i bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam
się, że mogę wystąpić. 25 czerwca (to wtedy odbył się konkurs) pojechaliśmy blisko
Galerii Malta. Było bardzo fajnie. Zdobyłam medal za drugie miejsce i od tamtego
czasu kocham balet i gimnastykę artystyczną.
Martyna Słomińska

Pewnego dnia obejrzałam w TV „Mam talent”. Zobaczyłam, że jakaś
dziewczynka pięknie zaśpiewała piosenkę. Wszyscy bili brawo. Pomyślałam, że
fajnie byłoby wystąpić na tej scenie. W moim mieście odbył się przegląd talentów,
postanowiłam więc wziąć w nim udział. Jedni grali na instrumentach i byli nawet
magicy. Ja zaśpiewałam moją ulubioną piosenkę. Wygrałam, a nagrodą był udział w
programie „Mam talent”. Spełniło się moje najskrytsze marzenie.
Michalina Andrzejewska

Tworzymy także własną wersję książeczki pt. „Hania Humorek”. Ilustrujemy i
układamy własną interpretację.

Piszemy także o sobie do czasopisma „Kumpel” i bierzemy udział w
konkursach.

Konkursowy rebus pt. Płatki śniegu

W czasie zajęć utworzyliśmy także słownik gwary wielkopolskiej (po udziale w
lekcji bibliotecznej).

