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Kwiecień okazał się być dla naszej szkoły miesiącem bardzo intensywnej i jednocześnie owocnej pracy, której rezultaty 

będziecie mogli Państwo podziwiać już wkrótce. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Akademię z okazji Dnia Rodzica, która 

odbędzie się 21 maja o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej Arklow CBS. Serdecznie wszystkich zapraszamy! 

Nasz adres internetowy: www.arklowpolskaszkola.orgi na https://www.facebook.com/pwskleks/ 
Tematy zajęć z podziałem na grupy: 

 

Przedszkole młodsze 

Ostatni miesiąc przebiegł nam na wyrabianiu umiejętności obserwowania 

zjawisk w przyrodzie związanych z pogodą. Szukaliśmy Pani Wiosny oraz 

uczyliśmy się rozpoznawać jej pierwsze oznaki. Poznaliśmy nazwy 

mieszkańców zagrody wiejskiej. Świetnie bawiliśmy się śpiewając 

piosenkę "Panie Janie" i naśladując odgłosy jakie wydają zwierzęta. 

Podjęliśmy również próby układania śmiesznych rymowanych 

wierszyków. W tym miesiącu "odwiedziliśmy" dwa piękne miasta Kraków 

oraz Warszawę, dowiedzieliśmy się dlaczego te dwa miasta są dla nas 

wyjątkowe. Poznaliśmy również dwie związane z nimi legendy. Aktywnie 

uczestniczyliśmy w teatrzyku kukiełkowym traktującym o Dniu Ziemi, 

poprzez który przypomnieliśmy sobie jak ważna jest dbałość  

o otaczające nas środowisko. 

 

Przedszkole starsze  

Kwiecień wniósł do naszej grupy powiew wiosny  

i zainteresował nas zagadnieniami związanymi z naszą planetą, zmianami 

jakie na niej zachodzą wraz z przyjściem tej ciepłej, budzącej wszystko 

do życia pory roku. Dzieci opowiadały o swoich doświadczeniach 

ogrodniczych.  Wspólnie zasialiśmy rzeżuchę, a na następnych zajęciach 

zachwycaliśmy się jej smakiem spożywając ją podczas drugiego 

śniadania. Odczytaliśmy wiersz Juliana Tuwima „Rzepka”, a następnie 

przedstawiliśmy go w formie dramy. Szczególnym zainteresowaniem 

dzieci cieszyło się spotkanie, na którym omawialiśmy pojazdy 

poruszające się po lądzie, wodzie i w powietrzu.  Poznaliśmy nazwy 

pojazdów, nauczyliśmy się poznawać je po odgłosach, jakie wydają  

w czasie jazdy, śpiewaliśmy piosenkę o autobusie i wyklejaliśmy 

plasteliną obrazek przedstawiający ten pojazd. W ramach warsztatów 

plastycznych wykonaliśmy wspólnie z grupą młodszą wagoniki pociągu, 

którym wybierzemy się już niedługo w podróż do Polski. Dużo radości 

sprawiły nam aktywności ruchowe, podczas których naśladowaliśmy 

różne pojazdy.  Po lekcji na temat segregowania śmieci każdy mały 

ekolog z naszej grupy będzie wiedział jak może pomóc w ochronie naszej 

pięknej planety. Recytowaliśmy wierszyk „Segreguj śmieci”, śpiewaliśmy 

piosenkę „Ziemia wyspa zielona”. Każde dziecko wykonało własnoręcznie 

papierową czapeczkę oraz łódkę wykorzystując do tego celu starą 

makulaturę.  

   

Grupa Podstawowa Młodsza 

Pierwsze zajęcia kwietnia przeprowadzone zostały w formie 

konkursu. Nasi „strażnicy przyrody” podzieleni zostali na trzy 

drużyny. Kapitanowie po wcześniejszym naradzeniu się  

z drużyną zapisywali swoje odpowiedzi na kartkach. Miło było 

zobaczyć jak wspólnie się naradzają i dyskutują nad zadaniem. 

Po czterech rundach pytań, zagadek, rebusów  

i układanek, zwycięska drużyna otrzymała puchar, dyplomy  

i pamiątkowe medale, a pozostali upominki. Mam nadzieję, że 

nauka nie poszła w las. Celem zajęć było nauczenie dzieci  jak 

rozwiązywać zagadki, tworzyć wyrazy z ruchomych liter, 

współdziałać i współpracować w grupie oraz jak dokonać 

analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej. Dzieci poznały 

właściwości wody, dowiedziały się jak ważną rolę odgrywa 

woda w naszym życiu, jak się oczyszcza zanieczyszczenia, jak 

należy postępować, aby chronić środowisko naturalne. 

Powtórzyliśmy  również wiadomości o recyklingu i segregacji 

odpadów. Wzbogaciliśmy słownictwo nowymi 

terminami czytając wiersze z książki „ Ekologiczne dzieciaki 

czyli BON TON w przyrodzie”. Po przerwie śniadaniowej 

dzieci wykonały dowolny rysunek, który był spontaniczną 

formą ekspresji.  Uczyliśmy się słów piosenek na pamięć  

i ćwiczyliśmy grę na ksylofonie.  Na kolejnych  zajęciach 

przerabialiśmy zagadnienia związane z domem. Podczas 

porannej pogadanki dzieci opowiadały o tym, czym jest dla 

nich dom,  jak powinien wyglądać i z czego jest zbudowany.  

Z książki „Mam przyjaciela budowniczego” z serii Mądra Mysz 

poznaliśmy etapy tworzenia domu. W ćwiczeniach uczyliśmy 

się polskiej pisowni literki „ D, d ”, dzieliliśmy wyrazy na głoski 

i sylaby. Po tym wstępie, dzieci udekorowały kartonowe domy, 

które miały drzwi, okna, a nawet kominy. Zabawa była 

przednia. Ostatnie zajęcia to wizyta w nowo otwartej 

bibliotece. W wycieczce, dzieciom towarzyszyła nasza Pani 

Dyrektor.  

Grupa Podstawowa Starsza  

Przewodnim tematem kwietniowych lekcji była głównie Ziemia 

i jej miejsce we wszechświecie. Uczniowie dowiedzieli się jak 

zbudowany jest nasz Układ Słoneczny, z ilu składa się planet,  

a także poznali ich nazwy. Każde dziecko z naszej grupy wie 

już,  że nazwy te należy zapisywać dużą literą. Mówiąc  

o Układzie Słonecznym wspomnieliśmy również o Mikołaju 

Koperniku, kim był i co odkrył. W trakcie realizacji tych zajęć 

chłopcy zbudowali piękne, papierowe rakiety. 

Próbowaliśmy również odpowiedzieć na pytanie dlaczego 

Ziemię nazywamy „Błękitną planetą”? Przy tej okazji 

zwróciliśmy uwagę na ważną rolę wody (oceanów, mórz, jezior, 

rzek), konieczności oszczędzania jej oraz dbania o jej jakość. 

Lektura poznana w tym miesiącu to „Mały pingwin Pik-Pok” 

Adama Bahdaja. 

http://www.arklowpolskaszkola.org/
https://www.facebook.com/pwskleks/
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Grupa Podstawowa Starsza  

Wiedza o Polsce 

Kwiecień znów okazał się krótkim miesiącem. Korzystając  

z wizyty górnika pogłębliliśmy naszą wiedzę o Śląsku. Poznaliśmy 

legendę O Skarbniku - duchu kopalni, poznaliśmy nieco słów z gwary 

śląskiej, a nawet próbowaliśmy je wymawiać z odpowiednim akcentem. 

Rozpoczęliśmy również temat związany z nadejściem wiosny, ale aura za 

oknem zdawała się temu zaprzeczać.  

Wszystkie dzieci również pilnie ćwiczyły przygotowując repertuar   

do zbliżającej się akademii z okazji Dnia Rodzica.  

Grupa zaawansowana  

język polski  

W kwietniu zajęliśmy się rozważaniem na temat przyjaźni. 

Wyjaśnialiśmy znaczenie tego słowa oraz przysłowia: „Prawdziwych 

przyjaciół poznaje się w biedzie”.  Poznaliśmy tematyczną piosenkę 

autorstwa  Jacka Cygana i Krzesimira Dębskiego „Przyjaciel wie”. 

Kolejne zajęcia to tematyka baśniowa. Zdefiniowaliśmy to pojęcie, 

czytaliśmy baśń braci Grimm „Pani Zamieć”. Nauczyliśmy się także 

rozróżniać rodzaje wyrazów w języku polskim. Graliśmy też w grę 

edukacyjną, której celem było sprawdzenie wiedzy z zakresu kultury 

polskiej oraz rozumienia znaczeń związków frazeologicznych. 

Ponadto skupiliśmy się na doskonaleniu umiejętności czytania,  

ze szczególnym uwzględnieniem poprawnej wymowy poszczególnych 

słów.  

Na uwagę zasługuje wiersz „Mowa Polska” Małgorzaty Strzałkowskiej. 

Przypadł on naszym uczniom na tyle do gustu, że zechcieli nauczyć się 

go na pamięć.  Wiersz okazał się być początkiem dyskusji na temat 

często popełnianych błędów językowych.  

Młodzież ćwiczyła także pisownię oraz odmianę czasowników przez 

osoby w czasie przeszłym (końcówki: -ął, -ęła, -ęliśmy).   

Wyjaśniliśmy sobie różnice w sposobach zwracania się  

do siebie w kulturze polskiej i irlandzkiej, przypomnieliśmy  

o formułach powitań i pożegnań oraz używanych zwrotach 
grzecznościowymi (proszę, dziękuję, przepraszam).  

Część naszych lekcji poświęciliśmy także głośnemu czytaniu oraz pracy  

z tekstem „Kompozycje kwiatowe” (E. Lekan). 

Grupa zaawansowana 

Wiedza o Polsce 

W kwietniu na dobre zadomowiliśmy się w państwie Piastów. Poznaliśmy 

drużynę Mieszka I, dzięki której był on w stanie sprawować władzę na 

władanym przez siebie terytorium, zobaczyliśmy komputerową 

rekonstrukcję dworu książęcego, a na koniec omawialiśmy polityczne 

znaczenie przyjęcia przez niego chrztu. Następnie poznaliśmy dzieje 

jego syna - Bolesława Chrobrego. Byliśmy pod wrażeniem przepychu  

z jakim przyjmował on cesarza Otto III oraz konsekwencji Bolesława w 

dążeniu do upragnionej korony królewskiej.  

W następnym miesiącu dowiemy się jak żyli ludzie we wczesnym 

średniowieczu.   

                         

                                   

Grupa zaawansowana 

Muzyka   

W tym miesiącu poznaliśmy historię instrumentów dętych 

drewnianych: Syringa czyli fletnia Pana oraz flet prosty  

i poprzeczny. Zapoznaliśmy sie z biografią Stanisława 

Moniuszki, jego słynnymi operami, "Halką" i "Strasznym 

dworem". Zachęcam do przeczytania historii powstania 

Muzeum Moniuszkowskiego www.ubiel-muzeum-

moniuszkowskie.pl. Przygotowujemy się do akademii: 

śpiewamy piosenkę, czytamy wiersze, gramy na 

instrumentach. 

Grupa średnia 

język polski 

W tym miesiącu rozmawialiśmy o oznakach wiosny wokół nas, 

na podstawie ilustracji wypisywaliśmy słówka związane z tą 

porą roku oraz układaliśmy zdania. Poznaliśmy budowę roweru, 

zasady o jakich musimy pamiętać wybierając sie na wycieczkę 

rowerową oraz znaki drogowe. Dowiedzieliśmy się z jakich 

elementów tworzy się krajobraz i czym charakteryzują się 

krajobrazy nizinny, górski, nadmorski. Poznaliśmy wyrazy z 

literką "ż". Rozmawialiśmy o wypoczynku na łące, poznaliśmy 

zwierzęta jakie możemy tam spotkać.  

W zeszytach podjęliśmy się próby  opisania motyla. 

Grupa średnia 

muzyka 

Na zajęciach, uczyliśmy się rozczytywać nutki, pomogło nam 

to przygotować i opracować piosenkę , którą zaprezentujemy 

na Akademii Rodzica. Dzieci dzielnie ćwiczyły grę na 

dzwonkach. Uczniowie poznali wielkanocną piosenkę "Pisanki, 

kraszanki".  

Grupa średnia 

Wiedza o Polsce 

„Zamki w Polsce” to temat naszych pierwszych zajęć 

kwietniowych. Obejrzeliśmy na nich  zdjęcia przedstawiające 

najpiękniejsze zamki w Polsce, opowiedzieliśmy sobie jak są 

zbudowane oraz oglądnęliśmy relację z prawdziwego turnieju 

rycerskiego na zamku w Liwie. Kontynuując ten temat 

opowiadaliśmy sobie o różnych pamiątkach z przeszłości. 

Wyjaśniliśmy sobie różnice występujące między muzeum  

i skansenem. W ramach poznawania  biografii postaci 

wybitnych Polaków  omówiliśmy życie i twórczość Fryderyka 

Chopina. Na koniec wzięliśmy udział w klasowym quizie 

sprawdzającym naszą wiedzę na temat działalności tego 

słynnego na całym świecie kompozytora. 

Wszystkie grupy  Wycieczka 

Ostatniego dnia kwietnia uczniowie naszej szkoły  udali się na 

wycieczkę krajoznawczą do Lasku w Avondale, gdzie mieli 

okazję podziwiać uroki tego malowniczo położonego miejsca. 

Zachwyciły nas zarówno okazy roślinności, jak i rozciągające 

się dookoła widoki. W czasie wycieczki  bawiliśmy się  

w  podchody. Dzieci skorzystały z miejscowego placu zabaw 

oraz wzięły udział w quizie sprawdzającym wiadomości na 

temat Polski. 

http://www.bajkowyzakatek.eu/2011/11/polskie-legendy-skarbnik-duch-kopalni.html

