Polska Szkoła Weekendowa
CBS Arklow, Co. Wicklow

Za nami rok intensywnej nauki. Był on możliwy dzięki kredytowi zaufania udzielonego nam z Państwa
strony, kiedy tworzyliśmy naszą Szkołę. Żyła ona wtedy jedynie w naszych planach i nadziejach na
stworzenie prężnej instytucji, która łączyłaby Polaków mieszkających w okolicach Arklow oraz Gorey.
Obchodzona właśnie uroczystość zakończenia pierwszego roku szkolnego jest krokiem milowym,
przybliżającym nas do realizacji naszych planów. Wierzymy, że przez ten ostatni rok daliśmy się Państwu
poznać jako osoby godne zaufania i w których ręce możecie Państwo powierzyć swoje dzieci.
Pragniemy powiedzieć, że dla nas osobiście praca z Państwa dziećmi to olbrzymi przywilej. Mamy
nadzieję, iż nasza praca zaowocuje jak najlepiej, że zdobyta wiedza pomoże naszym Uczniom lepiej
zrozumieć w przyszłości swoich rodziców jak i kraj ich pochodzenia.

Wszystkim Uczniom PWS „Kleks” ich rodzinom życzymy udanych wakacji!

Tematy zajęć z podziałem na grupy:
Przedszkolaki:

Grupa podstwowa (Młodsza):

Jesteśmy kucharzami.
Czerwcowe zajęcia rozpoczęliśmy smakowicie. Naszym celem
było, aby dzieci poznały zasady i nawyki związane z kulturalnym
jedzeniem i zachowywaniem się przy stole oraz nauczyły się jak
przygotować posiłek i prawidłowo posługiwać się sztućcami.
Wyjaśnione zostały ogólne zasady zdrowego żywienia i
przestrzegania higieny. Dzieci samodzielnie przygotowały kanapki
i sałatkę owocową. Apetyt dopisywał
wszystkim. Zajęcia
podsumowaliśmy rysunkami ulubionych warzyw i owoców.

J. polski:
Na czerwcowych zajęciach rozmawialiśmy o oznakach
lata w mieście oraz na wsi. Poznawaliśmy słownictwo z
tym
związane.
Rozwiązywaliśmy
rebusy
oraz
krzyżówki, dzieci opowiadały co będą robić na
wakacjach, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Dzieci
poznały piosenkę "Plecak, torba i walizka" muz.
Krzysztof Marzec sł. Ewa Chotomska.

Ptaki.
Poranna pogadanka odbyła się w „lesie” . W tle brzmiały odgłosy
ptaków i natury. Potem były zabawy ruchowe nawiązujące do
tematu. Wyjaśnione zostały pojęcia jak: migracja ptaków, ptaki
wędrowne, egzotyczne itp. Dzieci poznały kilkanaście gatunków
ptaków, potrafiły wymienić, które z nich odlatują do Afryki, a
które zostają na zimę. Następnie wykonały pracę plastyczną. Na
zakończenie odbyła się prezentacja Pana ornitologa i wspólne
oglądanie ptaków przez lunetę.

Bezpieczne wakacje.
Zajęcia zaczęły się pogadanką dla dzieci na temat zagrożeń, z
jakimi mogą spotkać się w czasie letniego wypoczynku. Omówione
zostały zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym
powietrzu (w tym nad wodą, na wsi) jak również bezpieczeństwa
podczas podróży, ale także na drodze podczas jazdy rowerem
czy osiedlowym podwórku.
Resztę zajęć spędziliśmy bawiąc sie wspólnie w ulubione gry.

Wiedza o Polsce:
W czerwcu, w związku z przygotowaniami do
przedstawienia na koniec roku oraz wizytą ornitologa,
zdążyliśmy jedynie zapoznać się z tematyką zdrowego
odżywiania. Poznaliśmy jak kotek o imieniu Trajkotka
dba o zdrowie oraz jak smacznie i zdrowo korzystać z
bogactwa polskiej kuchni. Dowiedzieliśmy się również
jak wygląda piramida żywieniowa i nauczyliśmy się
mnóstwa słówek związanych z jedzeniem.
Muzyka:
Dzieci przygotowywały
"Czerwony Kapturek".

się

do

przedstawienia

W czerwcu urodziny obchodzili:
Ewa, Amelia, Lena, Mateusz, Juliusz i Kacper.
Życzenia i prezenty były też dla uczniów, którzy
będą obchodzić urodziny w czasie letnich wakacji:
Philipa, Marty, Marcela i Weroniki.

Pani Karolina 
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Grupa średnio – zaawansowna (Starsza):
J. polski:
W
czerwcu
uczniowie
poznali
kolejną
zasadę
ortograficzną tym razem dotyczącą „rz” i „ż”. Uczniowie
pracując z wierszem „Kapryśna waga” sami formułowali
zasadę ortograficzną. Następnie utrwalali wiedzę
korzystając z dostępnych w szkole gier ortograficznych
„rz” i „ż”.
W czerwcu poruszyliśmy temat praw dziecka a uczniowie
poznali postać Janusza Korczaka oraz zapoznali się z
fragmentem książki „Król Maciuś Pierwszy”.
Miesiąc zakończyliśmy testem podsumowującym wiedzę
zdobytą w czasie ostatnich miesięcy. Z radością
informuję, ze wyniki testu były bardzo dobre.
Wiedza o Polsce:
W czerwcu podsumowaliśmy przerobiony rozdział z
podręcznika "Klucz do historii" poświęcony człowiekowi i
społeczeństwu. Przypomnieliśmy sobie jak istotna jest
tolerancja, historia oraz tradycja (w tym rodzinna).
Razem wykonaliśmy również zadania sprawdzające naszą
wiedzę. Następnie, poświęciliśmy czas na poznanie pracy
archelogów i narzędzi przez nich używanych. Lekcję
urozmaicił nam fragment dziennika telewizyjnego
pokazującego archelogów przy pracy przy budowie jednej
z
autostrad
w
Polsce.
Miesiąc
zakończyliśmy
sprawdzianem wiadomości z całego półrocza w formie
testu jednorazowego wyboru.
Muzyka:
Na czerwcowych zajęciach kontynuowalismy temat
etnografii poznawaliśmy ludowe piosenki z regionów
pochodzenia rodziców dzieci.
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres szkoły
pwskleks@gmail.com

W imieniu Polsko - Irlandzkiego
Stowarzyszenia Edukacyjnego oraz Polskiej
Szkoły Weekendowej "Kleks" serdecznie
dziękuję wszystkim za udział w festynie z
okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Szczególne podziękowania chciałam skierować
do kadry szkoły Kleks: Agnieszcie Marcinek Gajek, Krzysztofowi Gajek, Magdalenie
O'Donnell, Wojtkowi Kostce, Maciejowi
Bechcie.
Bardzo serdecznie dziękuję wolontariuszom,
którch pomoc była po prostu nieoceniona:
Grzegorzowi Szewczukowi, Kasi i Markowi
Świętojańskim, Izie Wong, Monice
Świergockiej, Izabeli Korpalskiej, Kasi Panter,
Dorocie Dooresik, Maćkowi NeumanKochańskiemu, Marcie Maj-Michta, Alvynowi
Robinson.
Dziękuję również Ewie i Leszkowi Berchulskim
za pomoc i obsługę fotograficzną imprezy.
Sławkowi Bosemu za udostępnienie nagłośnienia.
Ambasadzie RP w Dublinie oraz Wicklow County
Council za wsparcie.

Naszym sponsorom firmom Taste of
Poland i O'Leary Insurance
Firmie Party4Kidz za pełen profesjonalizm i
świetnie wykonaną usługę.
Amatorskiemu zespołowi teatralnemu Arkajana za
występ.
Paniom, które zaprezentowały swoje wyroby:
- robótki ręczne Pani Guly
- wyroby z wikliny Pani Wiesława Winnicka

Monika Kostka
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