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Miesiąc maj w naszej szkole obfitował w wydarzenia związane z rodziną, tak ważną w życiu każdego człowieka, a szczególnie tego najmłodszego. 

Dzieci naszej szkoły przygotowały dla Państwa akademię, aby w ten sposób wyrazić swoje uczucia względem mamy i taty oraz żeby uczcić to święto, 

którego obchody stały się już tradycją naszej szkoły i na stałe wpisały się w harmonogram imprez chętnie przez nas organizowanych. 

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

Tematy zajęć z podziałem na grupy: 

Przedszkole młodsze 

W maju najmłodsza grupa dzieci uczęszczająca do naszej 

weekendowej szkoły nie miała czasu na nudę, ani  

na próżnowanie. Wiele się działo w związku z przygotowaniami 

do przedstawienia. Ponieważ dzieci śpiewały piosenkę, która 

opowiadała o urokach Polski, skoncentrowaliśmy się  

na pokazaniu im tych wszystkich motywów występujących  

w tekście, oraz na doświadczeniu ich możliwie wszystkimi 

zmysłami. Dlatego też  wykonaliśmy piękne statki z kartonów 

przypominające te zakotwiczone w Gdańsku, spróbowaliśmy 

smaku toruńskich pierników, zachwycaliśmy się śpiewem 

pięknej warszawskiej syrenki.  

Dużym i emocjonującym wydarzeniem okazał się być dla nas 

występ przed  rodzicami, dla których wykonaliśmy także piękne 

laurki. We wszystkie przygotowania włożyliśmy wiele energii i 

serca. Wystąpienie publiczne, którego doświadczyliśmy okazało 

się być uczącym  i rozwijającym przeżyciem. Teraz bogatsi 

jesteśmy o kolejne doświadczenia. Pierwszy raz na scenie przed 

tak dużą publiką! To naprawdę wielka sprawa! Jesteśmy z siebie 

dumni. 

W maju mieliśmy również okazję zapisać się do Miejskiej 

Biblioteki w Arklow. Każdy z nas otrzymał już kartę czytelniczą, 

która uprawnia do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek 

znajdujących się na terenie County Wicklow. Serdecznie 

zapraszamy do korzystania także  

z pozycji książkowych znajdujących się w sekcji polskiej.  

 

Przedszkole starsze  

Nasze starsze przedszkolaki miesiąc majowy rozpoczęły 

kolejną wycieczką, którą tym razem odbyły do Biblioteki 

Miejskiej w Arklow. Do tego magicznego miejsca dowiózł nas 

autobus wynajęty przez szkołę specjalnie na tę okoliczność. 

Dzieci mogły zobaczyć sposób i funkcjonowanie biblioteki, 

zapoznać się z jej wyposażeniem i zbiorami. Wszystkim 

dzieciom założono karty biblioteczne, aby mogły na stałe 

korzystać z bogatych zbiorów zgromadzonych tam książek, 

również polskiej sekcji.  

Maj upłynął nam na intensywnych przygotowaniach do występów 

z okazji  Dnia Mamy i Taty. W tym celu poznaliśmy legendy 

pochodzące z Krakowa, Warszawy i Torunia. Udekorowaliśmy 

toruńskie pierniki, odwiedziliśmy wawelskiego smoka i 

spotkaliśmy warszawską Syrenkę.  

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat  pracy  

pszczół i powstawania  miodu. Przy tej okazji  poznaliśmy smak 

prawdziwego pszczelego pyłku i miodu. Na kolejnych zajęciach 

uporządkowaliśmy wiadomości na temat wszystkich czterech 

pór roku omawiając ich charakterystyczne cechy oraz zjawiska 

im towarzyszące.  

Grupa podstawowa młodsza 

„Europa naszym domem” to jeden z tematów zajęć majowych 

mający na celu popularyzację tematyki  europejskiej. Wszystkie 

aktywności odbyły się w klasie.  W czasie pogadanki dzieci 

opowiadały o swoich podróżach i krajach, które zwiedziły. Poznały 

również państwa należące do Unii Europejskiej. Do dyspozycji 

miały konturową mapę Europy i Polski, którą pokolorowały. Dzieci 

podchodziły do mapy i wskazywały poszczególne państwa. 

Uważnie słuchały zagadek czytanych przez nauczyciela i 

uczestniczyły w zabawach edukacyjnych  

i ruchowych. Przy użyciu farbek do malowania twarzy wykonały 

samodzielnie flagi różnych państw. Na koniec odbył się quiz 

„Wspólna Europa”.  

Celem kolejnych zajęć było rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych dzieci, integracja zespołu klasowego oraz 

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. Przygotowane 

zostały książki o tematyce różnej. Odbyła się krótka inscenizacja 

z książką z pacynką- małą owieczką oraz mini teatr wystawiony 

przez jedną z uczennic wraz z Jej maskotką - myszką. 

Przeczytaliśmy krótkie opowiadanie pt „Weronika ma chomika”. 

Słuchaliśmy i śpiewaliśmy piosenki, tym samym przygotowując się 

do akademii z okazji Dnia Mamy i Taty.  Nie zabrakło prób 

przygotowujących nas do występu. Troszkę zjadła nas trema 

podczas wystąpienia, ale i tak świetnie się przy tym bawiliśmy. 

Ostatnie zajęcia to warsztaty plastyczne w plenerze. Poranek 

rozpoczęliśmy w klasie. Dzieci  wykonywały pracę ołówkiem ucząc 

się rysowania misia. Krok po kroku poznawaliśmy technikę 

rysowania  starając się dopracować  każdy szczegół. 

Przypomnieliśmy sobie słownictwo. Następnie udaliśmy się  

w plener, gdzie na drewnianych paletach uczyliśmy się mieszać 

farby uzyskując tym samym nowe kolory. Objaśnione zostały 

terminy takie jak: sztaluga , portret , szkic  i inne związane  

z malarstwem, wspomnieliśmy również o znanych artystach.  

 

 

Grupa podstawowa starsza  

wiedza o Polsce 

W maju w końcu zawitała do nas wiosna. Wykorzystując ten fakt 

zapoznaliśmy się bliżej z bocianem i jego zwyczajami. 

Posłuchaliśmy nawet jego klekotu. Wiosna to również porządki. 

Okazało się, że niemal wszyscy w większym lub mniejszym stopniu 

pomagamy rodzicom w domowych porządkach. Maj to również 

miesiąc pełen świąt i to nie tylko tych związanych  

z rodzicami. Dlatego też specjalną lekcję poświęciliśmy polskiej 

fladze oraz hymnowi.  
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Grupa zaawansowana  

język polski  

W maju najstarsza grupa rozmawiała o poezji. Wprowadziliśmy 

pojęcia poezja, proza. Uczniowie uczyli się  

o tym jak zbudowany jest wiersz, dowiedzieli się co to wers, 

zwrotka, czym jest rym. Następnie wykonaliśmy szereg ćwiczeń 

poszukując rymów do przypadkowych słów. Czytaliśmy i 

omawialiśmy wspólnie wiersz „Mamy mamę” J. Kulmowej. 

Następnie uczniowie podjęli samodzielną próbę napisania 

wiersza na laurkę dla mamy i taty z okazji ich święta. Uczniowie 

wykonali laurki dla rodziców i wzięli udział  

w przygotowaniach i próbach do szkolnej akademii.  W maju 

również mówiliśmy o rodzinie. Opierając się na fragmentach 

opowiadania „Krzysztofa Pączka droga do sławy” autorstwa 

Anny Onichimowskiej ocenialiśmy zachowanie bohatera 

opowiadania. Następnie uczniowie wyznaczali narratora 

opowiadania, tworzyli plan każdej z części opowiadania.  

W maju również uczniowie napisali krótkie dyktando (zasady 

pisowni h i ch). 

Grupa zaawansowana                                                          

wiedza o Polsce    

W maju odsapnęliśmy od książąt, królów, wojen oraz podbojów. 

Skupiliśmy się za to na codziennym życiu we wczesnym 

średniowieczu. Zaczęliśmy od chłopów, bo to oni stanowili 

największą część ówczesnego społeczeństwa. Zapoznaliśmy się 

z ich codzienną pracą, dowiedzieliśmy się jak wyglądały 

ówczesne wioski oraz w jaki sposób one funkcjonowały. 

Następnie skupiliśmy się na średniowiecznych miastach, ich 

architekturze, mieszkańcach oraz sposobie funkcjonowania. W 

maju wspólnie świętowaliśmy również Dzień Europy 

wykorzystując do tego grę multimedialną, dzięki której 

testowaliśmy naszą wiedze o różnych krajach Europy. 

Grupa zaawansowana                                                          

muzyka  

W ramach obchodów Dnia Europy grupa zaawansowana poznała 

hymn europejski „Oda do radości”. Utwór ten został przez 

dzieci wysłuchany, a następnie wykonany na instrumentach 

muzycznych. Wspólnie omówiliśmy budowę utworu.  

Na zajęciach majowych poznaliśmy również termin „harmonia”, 

wysłuchaliśmy pieśni ludowej „Kciuciubabka” oraz bawiliśmy się 

w „Zgadnij uchem”. W dniu obchodów Święta Mamy i Taty 

poznaliśmy utwór muzyczny „Uśmiech Mamy”. Nauczyliśmy się 

go zarówno śpiewać jak i grać na fletach i dzwonkach. Na 

ostatnich zajęciach majowych wzięliśmy udział w warsztatach 

teatralnych. Miały one na celu poszerzenie wyobraźni dzieci 

przy  wyłączeniu  zmysłu wzroku. Ciekawym doświadczeniem 

okazały się być ćwiczenia oddechowe artykulacyjne, które 

służyły odkryciu możliwości wydobywania głosu za pomocą 

przepony. Bardzo podobały nam się również  zabawy żywym 

słowem oraz zaprezentowane przez instruktora podstawowe 

elementy ruchu scenicznego. 

Grupa podstawowa starsza 

edukacja wczesnoszkolna 

Miesiąc maj obfitował ciekawymi wydarzeniami w naszej szkole. 

W pierwszą sobotę maja nasza grupa pojechała do nowo otwartej 

biblioteki w centrum Arklow. Pani bibliotekarka opowiedziała nam 

o działalności biblioteki, zaprezentowała dział z książkami dla 

dzieci i młodzieży oraz ten najważniejszy dla nas, czyli duży regał 

z polskimi książkami, na którym znajduje się wiele literatury 

również dla najmłodszych czytelników. Na koniec zajęć każdy 

uczeń otrzymał kartę biblioteczną upoważniającą do 

wypożyczania książek.  

W maju obchodzone są ważne dla wszystkich Polaków święta m.in. 

Święto Flagi, dlatego też na lekcjach mówiliśmy o polskich 

symbolach narodowych, takich jak hymn, flaga i godło.  

21 maja odbyła się w szkole Akademia z okazji Dnia Mamy  

i Taty, podczas której chłopcy z naszej grupy pięknie 

wyrecytowali wiersz dla swoich rodziców oraz zaśpiewali  

piosenkę o wiośnie. 

 

Grupa średnia 

język polski z elementami muzyki 

W maju obchodziliśmy Dzień Europy, poznaliśmy flagę i hymn 

europejski „Odę do radości”. Odbyliśmy także wirtualną 

wycieczkę rowerową po polskiej krainie, w czasie której 

poznaliśmy nie tylko słownictwo związane z budową  rowerów, lecz 

także piękno kraju, z którego pochodzą nasi rodzice.  

Z okazji Dnia Rodzica nauczyliśmy się wiersza dla mamy i taty 

oraz do perfekcji opanowaliśmy grę na cymbałkach utworu „Wlazł 

kotek na płotek”. Na zajęciach pracowaliśmy także  

z czytanką pt. "Bieg rodzinny". Każde z dzieci odczytało 

fragment powyższego tekstu, wspólnie ćwiczyliśmy  wymowę 

trudniejszych wyrazów. Po dokładnym zapoznaniu się  

z czytanką, dzieci odpowiadały na pytania związane z jej treścią. 

Przy tej okazji wyjaśniliśmy sobie znaczenie powiedzenia 

"trening czyni mistrza". W tym miesiącu skupiliśmy się także na 

występujących w języku polskim  nazwach własnych z zakresu 

osób, zwierząt, roślin oraz przedmiotów.  

 

Grupa średnia 

wiedza o Polsce 

Maj jest miesiącem, w którym Polacy obchodzą swoje święta 

narodowe, wobec tego na lekcjach wiedzy o Polsce mówiliśmy  

o godle państwowym, hymnie oraz fladze Polski. 9 maja  

w krajach UE obchodzony jest Dzień Europy, dlatego też był on 

tematem jednych z majowych zajęć. Uczniowie słuchali hymnu UE 

„Oda do radości” Ludwika van Beethovena, kolorowały flagę 

unijną, dowiedziały się dlaczego na fladze jest 12 gwiazd oraz 

poznały sympatyczną maskotkę UE, czyli Syriusza.  

Tematem ostatnich zajęć był bursztyn bałtycki. Nasi uczniowie 

dowiedzieli się co to jest bursztyn, gdzie leży Morze Bałtyckie  

i skąd tak naprawdę wziął się tam bursztyn. Czytaliśmy również 

legendę o pięknej Juracie, czyli królowej Bałtyku. Na koniec 

lekcji każdy z uczniów dostał po maleńkim kawałeczku bursztynu.  


