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W maju przyroda obudziła się do życia, wszystko się zazieleniło, słońce wesoło zaświeciło i zaprosiło nas do wspólnej zabawy. Zabawy, która  

w rezultacie prowadzi nas wszystkich do jak najgłębszego poznania tajników wiedzy na temat języka polskiego. W tym kierunku zmierzały 

podejmowane przez nas działania. Oprócz zwyczajnych zajęć w naszej szkole dzieci miały okazję uczestniczyć w Olimpiadzie Polskiej  

w Dublinie, Dniu Rodziny organizowanej dla naszej szkolnej wspólnoty. W maju odwiedziła nas również polska farmaceutka oraz unijny 

urzędnik. Oboje opowiadali nam o swojej pracy poszerzając zasób naszego słownictwa w tym zakresie oraz przybliżając nam realia związane  

z reprezentowanym przez siebie środowiskiem i miejscem.  

 Dla zainteresowanych dokładnym opisem podejmowanych przez nas aktywności podajemy adres internetowy: www.arklowpolskaszkola.org 
i na https://www.facebook.com/pwskleks/ 
Tematy zajęć z podziałem na grupy: 
Grupa Borówek 

Nauczanie przedszkolne 

Borówki zgłębiały temat pszczół, uli i miodów. Dowiedziały się jaka jest 

różnica między pszczołą a osą, trzmielem i szerszeniem. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszyło się zjawisko występujące  

w przyrodzie nie od dziś nazywane użądleniem. Mówiliśmy o tym,  

co dzieje się z pszczołą po użądleniu, w jakich przypadkach pszczółki 

żądlą czy robią to ze złośliwości. Zastanawialiśmy się, co pszczoły 

zbierają z kwiatów i w jakim celu to robią. 

Wysłuchaliśmy utworu "Lot trzmiela" Nikolaja Rymskiego-Korsakowa 

w czasie, którego Borówki brały udział w zabawie muzycznej. 

Dodatkowo gościliśmy panią farmaceutkę Elżbietę Niemczuk, od 

której Borówki dowiedziały sie jak wygląda recepta, co na niej jest, 

jakie rodzaje leków są w aptekach i dlaczego dzieci same nie mogą 

spożywać tych leków. 

Borówki trenowały także śpiewanie piosenki przygotowywanej 

specjalnie na występ z okazji Dnia Rodziny. 

Po ciężkiej pracy należało je nagrodzić, dlatego właśnie zostały 

zaproszone do wzięcia działu w szkolnej majówce w towarzystwie 

dzieci z grupy Jabłuszek.   

Niestety tylko pogoda nam nie dopisała, dlatego też majówka odbyła 

się w sali gimnastycznej, 

Każde dziecko przyniosło w ten dzień swoją ulubiona przytulankę,  

o której każdy po kolei opowiadał. Usłyszeliśmy mnóstwo ciekawych 

historii na temat pluszowych misiów, pysiów i innych stworków. 

Posililiśmy się owocami i słodyczami przygotowanymi na ta okazję. 

Na sam koniec bawiliśmy się w ulubione gry i zabawy. W ramach 

przygotowań do Dnia Rodziny uczyliśmy się śpiewać naszej piosenki 

oraz wykonaliśmy przepiękne portrety rodziców i oczywiście laurki dla 

nich. 

Na występie dałyśmy z siebie wszystko. 

Pod koniec maja weszliśmy w cykl tematów ogólnie rozumianej kultury. 

Dowiedzieliśmy się, że kulturę tworzą między innymi miejsca  

i instytucje kulturalne takie jak: teatry, muzea, filharmonie i opery. 

Poznaliśmy pojęcia filharmonii, orkiestry, dyrygenta. 

Uczyliśmy się polskich nazw instrumentów. 

Wysłuchaliśmy utworu "w grocie króla gór" Edwarda Griega, przy 

którym bawiliśmy się w dyrygentów własnej orkiestry. Następnie 

przeszliśmy do pojęcia teatru, wysłuchaliśmy wiersza Joanny 

Kulmowej "Po co teatr". Rozmawialiśmy na temat magii tego miejsca. 

Dowiedzieliśmy się o różnych rodzajach teatru, między innymi  

o teatrze lalek. Nauczyłyśmy się rozróżniać rodzaje lalek w teatrze. 

Marionetki, kukiełki i pacynki nie stanowią dla nas już tajemnicy. 

Dodatkową atrakcją było samodzielne animowanie lalek takich jak 

marionetki i pacynki. Uczyłyśmy się również krótkich łamańców 

językowych: „Na wysokiej górze rośnie drzewo duże. A nazywa sie 

Apli-Papli-Bite-Blaun", „Ciocia Klocia przyniosła łakocie", "Deszcz 

dzwoni o szyby”. 

 

 

 

Grupa Jabłek 

Nauczanie wczesnoszkolne 

W tym miesiącu dzieci zapoznały się z pojęciem "łąka", dowiedziały się 

jakie kwiaty i rośliny rosną na łące oraz jakie możemy tam spotkać 

zwierzęta. Rozwiązywaliśmy zadania z książki związane z tematem 

zajęć. Dzieci słuchały wiersza pt. "Ślimak" Artura Oppmana. Uczniowie 

dopasowali do odpowiednich cyfr litery, rozwiązali zadanie i dowiedzieli 

się dokąd biegnie Kredka. Zagraliśmy wspólnie w grę, w której dzieci 

zbierały litery a następnie układały z nich wyrazy. Policzyliśmy również 

ile biedronek i motyli przybyło na naszą łąkę. Dzieci słuchały 

opowiadania pt. "Kwiateczkowo". Następnie rozmawialiśmy na temat 

treści opowiadania. Śpiewaliśmy także piosenki. Dzieci rozwiązywały 

zagadki związane z kwiatami i zwierzętami mieszkającymi na łące, 

każde dziecko namalowało łąkę, tak jak ją sobie wyobraża. 

Wykonywaliśmy zadania z książki, których tematem był: Dzień Mamy i 

Taty, dzieci słuchały wiersza pt. "Mamo" Danuty Gellnerowej oraz 

"Tato" Małgorzaty Małyskiej oraz namalowały dla rodziców piękne 

obrazki. Jednym z zadań było wpisanie w odpowiednie miejsca litery z 

balonów następnie dzieci odczytały hasło. Dzieci nauczyły się również 

jak przygotować stół do uroczystej kolacji. Dowiedziały się, gdzie 

powinny znajdować się widelec, nóż i łyżka. Następnie dzieci wykonały 

śliczne laurki dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty, stworzyły 

również piękne serca za pomocą wydzieranki z kolorowych kartek. W 

tym miesiącu odbył się także piknik z misiem, na który wybraliśmy się 

wspólnie z grupą Borówek. Każde dziecko zabrało ze sobą ulubioną 

maskotkę, o której krótko opowiedziało. Dzieci na pikniku zajadały sie 

smakołykami, śpiewały piosenki oraz bawiły się w różne zabawy. 

Ostatnim tematem zajęć w tym miesiącu było Zoo. Rozmawialiśmy o 

zwierzętach, które tam mieszkają. Dzieci rozwiązywały zagadki: Jakie 

to zwierzę? Dzieci dowiedziały się, dlaczego musimy zakładać 

rezerwaty dla dzikich zwierząt oraz ogrody zoologiczne, jakie są 

przyczyny wyginięcia gatunków zwierząt, zwróciliśmy uwagę na 

potrzebę ochrony zwierząt dzikich, szczególnie tych zagrożonych 

wymarciem. Na koniec zajęć dzieci pokolorowały piękną papugę.  
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Grupa Bananów  

Język polski 
 

Banany w maju przygotowywały się bardzo pracowicie do Dnia Rodziny 

obchodzonego w naszej szkole 20. maja. Każde dziecko otrzymało swój 

wierszyk z życzeniami dla rodziców i miało za zadanie nauczyć się go 

na pamięć, a następnie pięknie wyrecytować  

z zachowaniem poprawnej intonacji wymowy poszczególnych wyrazów. 

Wszystkie dzieci bardzo przyłożyły się do powierzonego im zadania, 

opanowały swoje teksty tak doskonale, że recytacja wierszy nie 

stanowiła dla nich większego problemu. Ćwiczyliśmy także piosenkę 

„Maszeruje wiosna”, dokonując interpretacji tego utworu muzycznego 

z wykorzystaniem mowy ciała i znaków. Wszystkie dzieci sporządziły 

także portrety swoich rodziców, a także przygotowały kolorowe laurki 

z życzeniami. Na ostatnich zajęciach majowych pisaliśmy testy 

sprawdzające nasze umiejętności językowe z języka polskiego. 

Banany rozmawiały także o wiośnie, rodzących się wiosną 

zwierzątkach. Poznaliśmy nazwy tych zwierząt, a przy okazji 

powtórzyliśmy pisownię ź i zi. Dzieci bezbłędnie podawały nazwy 

młodych kóz, baranów, krów a przecież nazwy te wcale nie są łatwe do 

zapamiętania. Na koniec zajęć wspólnie sadziliśmy nasionka 

słoneczników oraz niezapominajek. 

 

Grupa Moreli  

Język polski 

 

Morele na języku polskim w maju przygotowywały się do obchodów 

Dnia Rodziny. Każde dziecko ćwicząc umiejętność udzielania dłuższych 

wypowiedzi ustnych w języku polskim opowiadało o swojej najbliższej 

rodzinie, to jest rodzicach, rodzeństwie, a także babciach i 

dziadkach, lub innych bliskich im osobach. Skupiliśmy się na 

opowiadaniu o emocjach związanych z tymi osobami, opisie czasu jaki 

spędzamy w naszym rodzinnym gronie, a także domu rodzinnym. 

Staraliśmy się budować pełne zdania złożone. Każdy uczeń sporządził 

portret rodziców, a także wykonał laurkę z życzeniami z okazji Dnia 

Mamy i Taty.  Na ostatnich zajęciach majowych pisaliśmy testy 

sprawdzające nasze umiejętności językowe z języka polskiego. Morele 

poznały także zasady interpunkcji. Na podstawie wiersza Jana 

Brzechwy " Znaki przestankowe" wyjaśniliśmy po co stosujemy te 

znaki w pisowni, jak się nazywają i czemu służą. Wykonaliśmy szereg 

ćwiczeń z podręcznika, aby nową wiedzę utrwalić. Zajęcia 

zakończyliśmy wierszem o "Poecie i biedronce", a uczniowie wykonali 

portret poety z wykorzystaniem gazet. 

 

                                 

 
 

Grupa Truskawek 

Język polski  

 

Maj rozpoczęliśmy od sprawozdania ze szkolnej wycieczki. Uczniowie 

poznali zasady pisania sprawozdania, wspólnie przeczytaliśmy wzory 

sprawozdań, wykonaliśmy ćwiczenia związane z tematem, żeby na końcu 

wspólnymi siłami napisać sprawozdanie ze szkolnej wycieczki, która 

odbyła się 29 kwietnia.  

Podczas kolejnych zajęć grupa Truskawek reprezentowała szkołę na VI 

Olimpiadzie międzyszkolnej. Wszystkie uczennice tej grupy podjęły się 

wyzwania i napisały dyktando. Niektóre uczennice wzięły udział w teście 

matematycznym i historycznym. Dziewczyny spisały się dzielnie, 

poziom był bardzo wysoki, a one dały z siebie wszystko. Truskawki 

wystąpiły tam również jako zespół muzyczny. 

Na ostatnich zajęciach majowych pisaliśmy testy sprawdzające nasze 

umiejętności językowe. 

 

Wszystkie grupy 

Muzyka 

Wszystkie grupy pracowały w maju ciężko nad repertuarem, który 

rodzice mieli okazję obejrzeć na naszej szkolnej uroczystości Dnia 

Rodziny. Na ostatnich zajęciach omawialiśmy muzykę w baśni. Muzyka 

pojawiająca się w znanych baśniach inspirowała nas do tworzenia 

ilustracji. Rozmawialiśmy także o muzyce filmowej, która wprowadziła 

nas w świat fantazji. 

 

Wszystkie grupy 

Dzień Rodziny 

 

W maju obchodziliśmy Dzień Rodziny. Z tej okazji gościliśmy na 

zajęciach otwartych naszych rodziców i rodzeństwo, a w przypadku 

niektórych rodzin także dziadków. Organizując tę uroczystość 

chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność za trud wychowania, jaki rodzice 

każdego dnia podejmują. W tym dni każda grupa wystąpiła na scenie dla 

swoich rodziców. Rodzice zaśpiewali dla dzieci piosenkę Majki 

Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”. Potem całe rodziny wzięły 

udział w zajęciach plastycznych wykonując wspólnie obraz 

przedstawiający najbliższych. Na koniec nasz firmowy fotograf 

wykonał dla każdej rodziny pamiątkowe zdjęcie w śmiesznym ujęciu. 

Naszą uroczystość uświetniły przepyszne wypieki mam. Palce lizać! 

Dziękujemy! 

 

                           

                                         

 
 


