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Niech te święta, tak wspaniałe, będą całe jakby z bajek. Niechaj gwiazdka z nieba leci, niech Mikołaj tuli dzieci. Biały puch niech z góry spada, 

niechaj piesek w nocy gada. Niech choinka pachnie pięknie, no i radość będzie wszędzie.  

Życzymy Państwu radosnych, spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół. Do siego 

roku! 

Dla zainteresowanych dokładnym opisem podejmowanych przez nas aktywności podajemy adres internetowy: www.arklowpolskaszkola.orgi na 

https://www.facebook.com/pwskleks/ 

Tematy zajęć z podziałem na grupy: 

Borówki 
Listopad 

Borówki cały listopad dzielnie ćwiczyły literki, które poznały 

wcześniej, dużo pracy włożyły w jesienne prace plastyczne, z których 

każda z osobna mogłaby zaistnieć na wystawie. Borówki miały okazje 

poznać jesienne zwyczaje zwierząt oraz w jaki sposób zwierzęta 

szykują się na przyjście zimy. Oczywiście w listopadzie nie mogło 

zabraknąć tematu 100 Polski Niepodległej, Borówki przygotowały 

swoje kotyliony, uczyły się wierszyka o Polsce, udało się nam również 

zaśpiewać wspólnie hymn, przypomnieliśmy sobie także legendę o 

powstaniu państwa polskiego. Mieliśmy również okazje posłuchać o 

życiu oraz pracy znanych Polaków takich jak Mikołaj Kopernik czy 

Maria Skłodowska- Curie. Mieliśmy okazje dowiedzieć się o położeniu 

geograficznym Polski i jaki kształt ma mapa Polski. Przypomnieliśmy 

sobie dlaczego odwiedzamy Polskę, co lubimy jeść z polskich dań i 

dlaczego Polska jest ważna dla nas i naszych rodziców. 

Grudzień 

Borówki rozpoczęły grudniowe zajęcia już w klimacie świątecznym, 

opowiadaliśmy sobie o zwyczajach świątecznych w Polsce ale również 

jak święta obchodzimy w Irlandii. Rozmawialiśmy o zwyczajach i 

obrzędach świątecznych, ćwiczyliśmy piosenki świąteczne 

przygotowując się do ostatnich zajęć wypadających przed świętami 

w naszej szkole. Rozpoczęliśmy prace nad naszymi 

bożonarodzeniowymi kartkami, które kończymy na kolejnych 

zajęciach, udało nam się przygotować nasze mini choineczki, które 

zabraliśmy do domu. Ale nie tylko o świętach rozmawialiśmy. 

Wysłuchaliśmy historii drzew które śnią o lecie, przysypane białym 

puchem, udało nam się również opowiedzieć jak dzikie zwierzęta 

przygotowują się do zimy i które z nich zapadają w sen zimowy. Przy 

tych wszystkich zajęciach udało nam sie również poćwiczyć czytanie. 

Uff to były pracowite godziny spędzone w polskiej szkole, teraz 

należy nam się zasłużony świąteczny odpoczynek. Borówki życzą 

wszystkim zdrowych, spokojnych i spędzonych we wspaniałej 

atmosferze Świat Bożego Narodzenia i z niecierpliwością czekamy na 

Mikołaja. 

Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy uroczystość odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Wszyscy razem odśpiewaliśmy hymn 

polski „Mazurek Dąbrowskiego”, wysłuchaliśmy legend związanych z 

początkami państwa polskiego oraz pogadanek historycznych na 

temat rozbiorów Polski, walki o niepodległość i odzyskania 

niepodległości. Uczniowie obejrzeli na dużym ekranie animację 

przedstawiającą dzieje Polski na przestrzeni wieków. Uroczystość 

uświetnił występ Bananów z tej okazji, na którym uczniowie tej grupy 

wyrecytowali okolicznościowe wierszyki oraz zaśpiewali pieśń :My 

pierwsza brygada”. Wszyscy uczniowie wykonali na warsztatach 

plastycznych okolicznościowe kotyliony. Nie zabrakło też prezentacji 

postaci wybitnych Polaków, znanych i cenionych na całym świecie za 

swoje dokonania. 

 

 

 

Jabłka 
Listopad 

W pierwszą sobotę listopada Jabłka przerobiły temat 7 z książki 

związany z kalendarzem. Poznały nazwy i liczbę miesięcy, podział na 

kwartały, przypomniały sobie pory roku. Zrobiły roczny kalendarz z 

nazwami miesięcy. Utrwaliły sobie literkę U,u i poznały nazwy i 

zwyczaje ptaków, które tą literę mają w nazwie: kukułka, tukan, 

papuga, kukabura. Był też trening czytania i pisania po polsku.  10 

listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości, obejrzeliśmy krótki 

film rysunkowy przedstawiający historię Polski, śpiewaliśmy hymn 

narodowy, dowiedzieliśmy się dlaczego Polska znalazła się pod 

zaborami. Dzieci otrzymały do domu prace związane z legendami 

polskimi. Upamiętniliśmy ten dzień wieloma zdjęciami. W dniu 17 

listopada temat lekcji brzmiał : ,,Ja i moja rodzina". Jabłuszka 

odkrywały swoją przynależność do rodziny, mówiliśmy o członkach 

naszych rodzin, poznaliśmy co to jest drzewo genealogiczne. 

Wspominaliśmy też tych, których nie ma już z nami, a byli naszymi 

przodkami- nawiązując do Święta Zmarłych i tradycji z tym 

związanych. Jabłka brały udział w rozwiązywaniu zagadek, były to 

nazwy członków rodziny : pradziadek, prababcia, kuzyn, wujek, ciocia, 

babcia, mama, tata itd. Zakończyliśmy zajęcia treningiem czytania. W 

kolejną sobotę obchodziliśmy w szkole Andrzejki. Jabłuszka brały 

udział w zabawach związanych z tradycją obchodzenia święta Św. 

Andrzeja. Dowiedziały się co to są wróżby, kolorowały prace związane 

z tradycjami andrzejkowymi. Ćwiczyły też piosenki przygotowując się 

do Jasełek. Zrobiliśmy też sporo zdjęć w tym dniu. 

Grudzień 

Jabłka w pierwszą sobotę grudnia przerabiały temat: Mapa Polski. 

Poznały większe polskie miasta, dowiedziały się, które miasto jest 

stolicą Polski. Przypomniały sobie jak wygląda nasza flaga i co jest  

godłem Polski. Dzieci poznały też cztery kierunki świata : północ, 

południe, wschód i zachód. Była lekcja pisania i czytania. Jabłuszka 

ćwiczyły śpiewanie świątecznych piosenek  i powtarzały swoje role do 

lekcji świątecznej. Druga sobota miesiąca to lekcja związana z 

Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia. Było świąteczne śpiewanie 

i występy.  

 

                            

 
 

http://www.arklowpolskaszkola.org/
https://www.facebook.com/pwskleks/
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Banany 

Listopad 

 Grupa Bananów w listopadzie zajęła się głównie tematami związanymi 

z historią Polski. Również teksty literackie łączyły się z tematem 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Przybliżyliśmy sobie temat 

powstania Państwa Polskiego, poznaliśmy pierwszych władców, 

wspomnieliśmy o  pierwszych grodach i stolicach Polski. Bardzo 

interesującym okazał się temat zaborów oraz walki o niepodległość. 

Uczniowie tej grupy wysłuchali prezentacji na ten temat, studiowali 

teksty źródłowe oraz rozwiązywali zadania mające na celu utrwalenie 

tej wiedzy i zapamiętanie prezentowanych na zajęciach treści. 

Przy okazji tej tematyki śpiewaliśmy hymn polski „Mazurek 

Dąbrowskiego” oraz „My pierwsza brygada”. Uczniowie przybliżyli 

sobie postać Józefa Piłsudskiego, poznali jego życiorys oraz 

uświadomili sobie rolę jaką odegrał w odbudowie Polski. Wspólnie 

napisaliśmy charakterystykę tej postaci. Przy analizie tekstu hymnu 

polskiego dowiedzieli się o genezie powstania tego utworu oraz 

poznali jego twórców, przeprowadzili wywiad z Józefem Wybickim. 

Przypomnieliśmy sobie także nasze symbole narodowe oraz 

przeczytaliśmy legendę o „Lechu, Czechu i Rusie”. W listopadzie 

ćwiczyliśmy również pisanie wyrazów zaczynających się od wielkich 

liter. 

Grudzień 

Grudniowe zajęcia poświęciliśmy na przygotowanie się do 

„Świątecznego spotkania z Kleksem”. Każdy uczeń otrzymał rolę do 

nauczenia się na pamięć. Przygotowaliśmy się także do występu 

wokalne, w którym zaprezentowaliśmy dwie kolędy polskie: „Gdy 

śliczna Panna”, „Anioł pasterzom mówił” oraz świąteczną piosenkę 

pt.”Na gałązce choinkowej”. Dzieci wykonały swoje własne 

instrumenty-grzechotki, wykorzystując do tego plastikowe butelki, 

ryż, folie aluminiową. Na koniec każdy ozdobił swój instrument 

złotymi i srebrnymi gwiazdkami. Własnoręcznie wykonane 

instrumenty wykorzystaliśmy do uświetnienia naszego występu.  

 

Andrzejki 

N ostatnich zajęciach listopadowych w naszej szkole nasi uczniowie 

mieli okazję na własnej skórze przekonać się o mocy andrzejkowych 

wróżb. Zabawy andrzejkowe zostały przygotowane i przeprowadzone 

przez najstarszą grupę Morele. Uczniowie ci wprowadzili nas  w 

świat tradycji związanej z przepowiedniami. Mieliśmy okazję 

zobaczyć swoją przyszłość interpretując kształt keksa na kartce 

papieru, sprawdzić kto pierwszy będzie musiał szykować się do 

zamążpójścia, poznać imię wybranka lub wybranki serca. Uczniowie 

naszej szkoły dowiedzieli się także skąd się ta polska tradycja 

wywodzi oraz jakie wróżby były najpopularniejsze w różnych 

regionach Polski.  

Nie zabrakło śmiechu i dobrej zabawy. 

 

Świąteczne spotkanie z Kleksem 

8 grudnia to dzień naszego świątecznego spotkania, na którym 

poczuliśmy magię świąt, wysłuchaliśmy opowieści wigilijnych, 

poznaliśmy zwyczaje oraz obrzędy bożonarodzeniowe pielęgnowane w 

Polsce. Wszystko przy wtórze kolęd i pastorałek. Nie zabrakło też 

występów naszych uczniów, którzy zaprezentowali utwory literackie 

związane z tą tematyką.  

 

 

 
 

 

Morele 
Listopad 

W listopadzie grupa Moreli w dalszym ciągu skupiała się na tekście 

literackim i jego analizie. Uczyliśmy się sposobów opisu postaci i 

otoczenia, a także na podstawie obrazków z różnicami uczniowie 

wskazywali dokładne położenie poszczególnych przedmiotów. 

Następne zajęcia minęły nam na świętowaniu wraz z całą szkołą 100 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystego 

apelu i odśpiewaniu hymnu Polski oglądaliśmy krótki film historyczny o 

losach naszego kraju na przestrzeni wieków. Po części oficjalnej 

przyszła pora na odrobinę zabawy i pracy twórczej, Grupy dostały 

puzzle, z których miały ułożyć godło Polski a następnie je pokolorować, 

wszyscy uczniowie dostali również konkursową książkę z obrazkami, 

które należało opisać i pokolorować. Na koniec dnia cała szkoła 

zaangażowana była w robienie patriotycznych kotylionów. 

Tematem kolejnych zajęć były emocje. Mówiliśmy o okolicznościach i 

sposobie ich wyrażania, a także o tym, że w różnych okolicznościach 

możemy ich wiele odczuwać na raz. Ale również i o tym, że w jednej 

sytuacji dwie osoby mogą odczuwać zupełnie co innego, a zależy to od 

roli, jaką w daną momencie spełniają. Dzieliliśmy emocje na grupy i 

pokazywaliśmy, jak owe grupy mogą się mieszać i przenikać. 

Ostatnie listopadowe zajęcia upłynęły nam na wróżbach i czytaniu 

przyszłości. Grupa Moreli jako najstarsza w szkole zorganizowała dla 

młodszych dzieci Andrzejki. Było ustawianie butów i losowanie 

serduszek z imionami przyszłych małżonków, a także losowanie wróby 

na przyszłość. Jako nowość w naszej szkole w tym roku 

zrezygnowaliśmy z tradycyjnego lania wosku na rzecz wróżby z kleksa 

w "Kleksie". Było dużo śmiechu i zabawy, dzieci wychodziły 

zachwycone i z nadzieją patrzące w swoją świeżo wywróżoną 

przyszłość. 

 

Świąteczne spotkanie z Kleksem 

 
W grudniu Morele rozpoczęły zajęcia od przygotowań do szkolnego 

spotkania świątecznego, uczyliśmy się ról i ćwiczyliśmy świąteczne 

piosenki. Ponadto nasza szkoła w grudniu włączyła się w akcję pomocy 

zwierzętom w schroniskach. Uczniowie wraz z rodzicami ochoczo 

dostarczyli karmę i inne przydatne naszym czworonożnym 

przyjaciołom rzeczy, za co oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Przy tej okazji rozmawialiśmy o odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą 

posiadanie zwierzaka w domu i obowiązkach z tym związanych. Na 

podstawie tekstu literackiego dowiedzieliśmy się, że piesek, kotek 

czy inne zwierzątko nie może być tylko chwilową zachcianką, że jest 

to decyzja na całe życie i nie można się go pozbyć, jak się nam znudzi 

albo zacznie przeszkadzać w codziennym życiu.     

 Ostatnie zajęcia minęły pod hasłem "Świąteczne spotkanie z 

Kleksem". Cała szkoła wspólnie śpiewała świąteczne piosenki, a każda z 

grup przygotowała mały występ. Rozmawialiśmy także o tradycjach 

bożonarodzeniowych w Polsce i różnicach w obchodzeniu świąt w 

Irlandii. Rozstrzygnęliśmy też konkurs, w którym dzieci brały udział 

podczas obchodów Dnia Niepodległości, a także każde z dzieci 

otrzymało drobny i słodki świąteczny upominek. 
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