
Polska Szkoła Weekendowa  

CZERWIEC 2016 

Czas płynie bardzo szybko, o czym mogliśmy przekonać się właśnie w miesiącu czerwcu. Wszyscy dobrze pamiętamy początek roku szkolnego we 

wrześniu, a tu już czerwiec stoi i puka do drzwi wszystkich dzieci. Puka, by przypomnieć im o wakacjach i czasie wolnym, o słońcu i lesie, morzu, 

górach, zapachu świeżo skoszonej trawy i porannej rosie na trawie latem. Czerwiec stoi w naszych drzwiach i zaprasza do rozpoczęcia 

wakacyjnej przygody! Hej przygodo! Na wakacje już pora i czas! 

Nasz adres internetowy: www.arklowpolskaszkola.orgi na https://www.facebook.com/pwskleks/ 

Tematy zajęć z podziałem na grupy: 

 

Przedszkole młodsze 

 

Nasze maluchy świetnie bawiły się w miesiącu czerwcu 

planując swoje wakacyjne wojaże. Każde dziecko opowiedziało, 

gdzie zamierza spędzić wakacje, nazwało przedmioty, które  

spakują do swojej wakacyjnej walizki oraz przedstawiło osoby, 

z którymi wybiera się w podróż. Każdy przedszkolak 

opowiedział również o celu swojej podróży. 

Na jednych zajęciach poznaliśmy losy dziwnej Kaczki 

Dziwaczki, która wszystko robiła na opak, dlatego była taka 

śmieszna i dziwna, jak to dziwaczka. W związku z dziwnymi 

losami Kaczki Dziwaczki postanowiliśmy spędzić dziwny dzień. 

Było naprawdę super. Przecież nie wszystko musi być zawsze 

tak jak zwykle. Taki jeden dziwny dzień w roku może być 

bardzo pożyteczny i przydatny. 

W miesiącu czerwcu nie zabrakło w naszej grupie muzyki, 

radości, humoru i dobrej zabawy. Po sumiennej całorocznej 

pracy zasłużyliśmy na wypoczynek. Do zobaczenia we wrześniu. 

Pa pa. 

 

 

 

Przedszkole starsze  

 

Przedszkolaki tanecznym krokiem przeszły przez zajęcia 

czerwcowe, które obfitowały w elementy muzyki i rytmiki. 

Wyobrażając sobie letnie wakacyjne przygody tanecznym 

krokiem pomknęliśmy do Wielkiego Kanionu, gdzie wspólnie  

z Indianami wyruszyliśmy w pościg za bizonami. Była jazda 

konna, lasso, pływanie, bieganie, dużo ruchu, śmiechu i dobrej 

zabawy. Z Ameryki przywieźliśmy ze sobą piękne pamiątki  

w postaci kamieni. Aby dodać im jeszcze więcej uroku 

pomalowaliśmy je farbami.  

Uczyliśmy się także opowiadać o różnych wydarzeniach  

w porządku chronologicznym. Wykonując zadania pracowaliśmy 

w grupach, w parach oraz indywidualnie. Układaliśmy obrazki 

przedstawiające różne zdarzenia w odpowiedniej kolejności, 

następnie opowiadaliśmy o tym, co widzimy na obrazkach na 

forum grupy. Nasza wyobraźnia nie zna granic!  

Wspólnie ćwiczyliśmy czytanie sylab oraz krótkich tekstów  

w języku polskim. Naprawdę nieźle sobie radzimy z tą 

umiejętnością.  Możecie być z nas dumni! 

 

                 

 

Grupa podstawowa młodsza 

 

Ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym upłynęły nam na 

rozmyślaniu o zbliżających się wakacjach i  związanych z nimi 

podróżach. Dzieci dzieliły się swoimi wakacyjnymi planami  

i z wielkim apetytem cieszyły sie na nadejście upragnionego 

wolnego.:) Rysunki wykonane podczas lekcji nosiły nazwę: "Moje 

wymarzone wakacje". Nie obyło się bez podsumowania naszej 

całorocznej pracy. Przypominaliśmy sobie czego nauczyliśmy się 

podczas zajęć, jakie tematy były najciekawsze,  a co było 

najtrudniejsze. Na koniec obejrzeliśmy film edukacyjny pt.: 

"Bezpieczne lato", w którym to pokazane były różne scenki 

sytuacyjne mające na celu wskazanie nam ostrożnych zachowań 

w czasie wakacji. 

 

Grupa podstawowa starsza  

wiedza o Polsce 

 

W wakacyjnych nastrojach przerobiliśmy ostatnie tematy  

w tym roku szkolnym. Nie tylko wspólnie czytaliśmy legendę  

o śpiących rycerzach lecz również zapoznaliśmy się z pięknem 

polskich Tatr.  Teraz wiemy już, do czego służy góralska ciupaga 

i co to są te 'hale', na których pasą się owce. Zobaczyliśmy 

również występ góralskiego zespołu "Watra". Rok szkolny 

zakończyliśmy testem, który wszyscy zdali śpiewająco. 

Gratulacje!!! 

 
Grupa podstawowa starsza 

edukacja wczesnoszkolna 

Czerwcowe zajęcia minęły bardzo szybko, ponieważ spotkaliśmy 

się tylko dwukrotnie. Na pierwszych zajęciach próbowaliśmy 

odpowiedzieć na pytanie: skąd się wzięły smoki? Przy tej okazji 

odkryliśmy, że smok nie wszędzie przedstawiany jest w ten sam 

sposób, a w Chinach jego wyobrażenie wygląda zupełnie inaczej 

niż w Europie. Realizując ten temat koniecznie musieliśmy 

wspomnieć o naszym Smoku Wawelskim i jego legendzie, a także 

o Bazyliszku, który swoim wzrokiem wszystkich zamieniał  

w kamień. Kolejna sobota to temat wakacji. Rozmawialiśmy  

o tym, kto i gdzie planuje spędzić swoje wakacje, jak mogłyby 

wyglądać nasze wymarzone wakacje i przede wszystkim  

o bezpieczeństwie na wakacjach. Uczniowie grali również w gry 

słowne. Każdy musiał najpierw wylosować obrazek 

przedstawiający różne przedmioty, a potem ułożyć pasujący do 

niego napis korzystając z liter pochodzących z rozsypanki 

literowej. Nie obyło się bez kłopotów, szczególnie z polską 

ortografią, ale był to dobry wstęp do trudniejszych zagadnień. 

http://www.arklowpolskaszkola.org/
https://www.facebook.com/pwskleks/
https://zasobygwp.pl/redirect?sig=ea1b4613aa786069db3d518cfbc08ac20cd1742020c645a62d07e9f632f780ce&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1zZ25aN2h0RDhBNA==
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Grupa zaawansowana  

język polski  

 

W czerwcu odbyło się zaledwie kilka spotkań, niemniej jednak 

zajęcia były bardzo intensywne. Uczniowie poznali kolejną 

część mowy: przysłówek, odpowiadającą na pytania: jak? 

gdzie? kiedy?. Wspólnie wyszukiwaliśmy przysłówków  

w tekście. Mówiliśmy również o odpowiedzialności. W oparciu  

o wierszyk Tuwima „Spóźniony słowik” zastanawialiśmy się kim 

jest człowiek odpowiedzialny. Przypomnieliśmy sobie co 

oznacza pojęcie „personifikacja” porównując zachowanie pary 

słowików z ludźmi.   

To nie był jedyny wiersz jaki poznaliśmy w tym miesiącu. 

Analizowaliśmy również wiersz „Znów wakacje”. 

Zastanawialiśmy się o jakich wakacjach myślą uczniowie - 

bohaterowie wiersza i opowiadaliśmy o naszych planach 

wakacyjnych. Przypomnieliśmy sobie co to zwrotka, wers, 

rym... Na ostatnich zajęciach uczniowie wypełniali test  wiedzy 

z całego roku szkolnego. Z dumą przyznaję, że nauka nie 

poszła w las. Wszyscy bez najmniejszego problemu 

odpowiadali na pytania zarówno dotyczące części mowy, zasad 

ortografii, budowy wiersza.... . Na sam koniec utrwalaliśmy 

zasady poprawnej pisowni grając w „Wyścig ortograficzny”. Po 

tak intensywnym roku szkolnym pora na zasłużone wakacje. 

 

Grupa zaawansowana                                                          

wiedza o Polsce    

Czerwiec był bardzo krótkim miesiącem. Zdołaliśmy jednak 

jeszcze nie tylko sprawdzić na ile pamiętamy przerobiony w 

tym semestrze materiał ale również zapoznać się z życiem 

średniowiecznych rycerzy. Poznaliśmy Zawiszę Czarnego, 

jednego z najsłynniejszych rycerzy średniowiecznej Europy. 

Dowiedzieliśmy się jakimi przymiotami charakteru musieli się 

odznaczać kandydaci na rycerzy oraz jak wymagająca była 

droga od pazia do rycerza.   

 

Grupa zaawansowana                                                          

muzyka  

Na czerwcowych zajęciach poznaliśmy innych członków 

rodziny instrumentów dętych drewnianych, tj. obój   

i fagot. Wysłuchaliśmy A. Vivaldi koncert G-dur,. Utrwaliliśmy 

wiadomości związane z rodziną instrumentów dętych 

blaszanych i drewnianych. Śpiewaliśmy piosenki ""Sny kamieni" 

oraz "Wesoły żeglarz". 

 

 Grupa średnia język polski z elementami muzyki 

W czerwcu czytaliśmy fragment lektury "Nasza mama 

czarodziejka", następnie omawialiśmy ten utwór literacki. 

Poznaliśmy także "Świat w walizce". Przy okazji rozmawialiśmy  

o kontynentach, najwyższych górach, najdłuższych rzekach, 

czytaliśmy o egzotycznych zwierzętach oraz  roślinach. Na 

mapie oznaczyliśmy kontynenty i rozmawialiśmy o ich 

charakterystycznych miejscach. Wszystkim uczniom do gustu 

przypadł wiersz "O ludziku podróżniku", przy omawianiu 

zagadnień dotyczących utworu, odpowiadaliśmy na pytania 

sprawdzające stopień zrozumienia tekstu. Rozmawialiśmy też  

o naszych wymarzonych podróżach. Za pomocą gry obrazkowo- 

wyrazowej utrwalaliśmy wyrazy, których dotychczas się 

nauczyliśmy. Na lekcjach muzyki poznaliśmy piosenkę Fasolek 

pt."Torba plecak i walizka". 

Grupa średnia wiedza o Polsce 

Na pierwszych, czerwcowych zajęciach z wiedzy o Polsce 

mówiliśmy o  Kornelu Makuszyńskim, który jest autorem wielu 

różnych powieści z gatunku literatury dziecięcej i który to, 

wraz z Marianem Walentynowiczem, wymyślił i stworzył postać 

Koziołka Matołka a także małą małpkę Fiki-Miki. Omawiając ten 

temat uczniowie zapoznali się z biografią Kornela 

Makuszyńskiego, a także tytuły powieści, których był autorem. 

Czytaliśmy również fragment „120 przygód Koziołka Matołka”. 

Ostatnia sobota to roczny sprawdzian wiadomości, który wypadł 

bardzo dobrze ponieważ średnio wszyscy prawidłowo 

odpowiedzieli na ponad 80% pytań testowych. Brawo! 

 

Wszystkie grupy 

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016 

 

W dniu 18.06 2016 roku o godzinie 12.00 uczniowie naszej 

szkoły, ich szanowni rodzice oraz nauczyciele zebrali się  

w Bibliotece Miejskiej w Arklow celem podsumowania ciężkiej  

i jednocześnie przyjemnej pracy, której wykonania wszyscy 

podjęli się w dobiegającym końca roku szkolnym. Pani Dyrektor 

Monika Kostka dokonała prezentacji najważniejszych wydarzeń 

związanych z działalnością szkoły. Wszyscy uczniowie otrzymali 

na pożegnanie raport opisujący ich postępy w nauce, dyplom 

oraz książeczkę w języku polskim. Dzieci wyraziły również swoją 

wdzięczność wręczając nauczycielom kwiaty i upominki. 

Uroczystość okazała się być miłym akcentem pożegnalnym. 

Teraz wszyscy udajemy się na zasłużony odpoczynek, by we 

wrześniu spotkać się ponownie z nową siłą i nową energią, pełni 

zapału do nauki języka polskiego.  

UDANYCH  WAKACJI! 

 


