Klasa 2 pod kierunkiem wychowawczyni, Bożeny Małaj, tworzyła projekt edukacyjny pt.
ŁASKARZEW – MOJA MAŁA OJCZYZNA. MIEJSCA WAŻNE. Trwał on od maja do listopada 2018 r.
W ten sposób uczciliśmy sześćsetną rocznicę powstania naszego miasta i setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. W trakcie realizacji projektu uczniowie klasy 2:
-poznawali miejsce, w którym żyją, miasto Łaskarzew,
-uczyli się wyrażania szacunku dla dokonań przodków i współczesnych mieszkańców Łaskarzewa,
-kształtowali praktyczne umiejętności bezpiecznego poruszania się po ulicach miasta,
-uczyli się identyfikowania ze społecznością miejską,
-nabywali sprawności społeczne, takie jak: tworzenie relacji współdziałania i współpracy, dbanie
o bezpieczeństwo swoje i grupy, identyfikowanie się z wartościami patriotycznymi,
-poznawali elementy historii Łaskarzewa, ważne postaci szczególnie zasłużone dla miasta, Miejsca
Pamięci Narodowej, pomniki,
-poznawali elementy kultury materialnej miasta i jego dokonania, środowisko przyrodnicze i
społeczne Łaskarzewa,
-nabywali umiejętności rozumienia faktów historycznych, tradycji łaskarzewskich oraz pojęć i symboli
z nimi związanych,
-poznawali nazwy i usytuowanie ulic, miejsc użyteczności społecznej, fabryk, punktów usługowych,
sklepów.
Działania edukacyjno – poznawcze projektu realizowane były w ciągu 7 wycieczek pieszych po
Łaskarzewie oraz 8 godzin zajęć w szkole z zakresu edukacji społecznej, przyrodniczej, plastycznej,
polonistycznej i matematycznej . Uczniowie klasy 2 ułożyli również wiersze o Łaskarzewie. Oto one:
W ŁASKARZEWIE
W Łaskarzewie, mym miasteczku
Życie płynie po troszeczku.
Rzeka Promnik tu też płynie
I strażaków słychać w kinie.
Moja szkoła jest nad rzeką,
A tuż obok, niedaleko
Stary młyn pracuje krzepko.

Nasze miasto z tego słynie,

Że przepiękną ma świątynię.
Stary dąb się obok wznosi,
O Jagielle słowo głosi.
Dom Kultury działa sprawnie,
Nuda tu nas nie dopadnie.
Wie też o nas lud poważny,
Że Łaskarzew z budów ważny.
Przy fontannie na ławeczce
Można przysiąść na chwileczkę.

Taka właśnie ma mieścina
Wyjątkowa i gościnna.
Już jej nigdy nie opuszczę
I korzenie tu zapuszczę.
LENA OLIWA , KL. 2

MOJA OJCZYZNA

Oto Łaskarzew, miasto nieduże,
Zdarzają się tu deszcze i ulewne burze.
Rondo okrągłe, a w środku drzewa,
Z fontanny czasem woda się wylewa.

We wtorek targ przekupek pełny,
Można tam kupić rower i kłębek wełny,
Lornetkę, haczyki i kółko do taczki,
Miód z kwiatów wielu i młode ziemniaczki.

Przy blokach stacja, perony i tory,
Plac zabaw zapewnia dobre humory.
Wokoło lasy sosnowe i ziemia żyzna –
To małe miasteczko - to Moja Ojczyzna!
MIKOŁAJ KUSAK, KL. 2
Uczniowie klasy 2, tak przygotowani, wzięli udział w Klasowym Konkursie Wiedzy o Łaskarzewie,
wykazując się szeroka wiedzą o mieście i jego mieszkańcach. Gratulacje! Pierwsze miejsce w
konkursie zajął Mikołaj Kusak. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział w zmaganiach
konkursowych.
Zwieńczeniem naszego projektu było wykonanie plastycznej mapy miasta Łaskarzewa, która została
zaprezentowana uczniom naszej szkoły.
Oto ŁASKARZEW – NASZA MAŁA OJCZYZNA (w całej okazałości i we fragmentach).
A gdzie jest Twoje ulubione miejsce w naszym miasteczku?
Wychowawca klasy 2, BOŻENA MAŁAJ.

