Polska Szkoła Weekendowa
CBS Arklow, Co. Wicklow
Grudzień był kolejnym miesiącem intensywnej pracy
w naszej szkole. Dzieci nie tylko spędzały czas na
nauce, ale również przygotowywały się do koncertu
kolęd.

W styczniu zajęcia odbędą się w dniach:

17, 24 i 31

Tematy zajęć z podziałem na grupy:
Przedszkolaki:

Grupa podstwowa (Młodsza):

" Zimowe mikołajki"

J. polski:

Dzieci poznały legendę o świętym Mikołaju, były też
opowiadania związane z mikołajkami i najważniejszymi
zagadnieniami związanymi z Mikołajem. Następnie zabawa
zgaduj-zgadula "co wiemy o św. Mikołaju"; dzieci zajęły
się dekorowaniem portretu świętego.
Potem były pogadanki o zimie i wielkim śniegu, z którego
lepiliśmy bałwana. Przy okazji tematu dzieci uczyły się
słów: duży, większy, największy. Temat pogłębił wiersz o
bałwanku i historyjka obrazkowa. Dzieci musiały
opowiedzieć co dzieje się na każdym z obrazków.
Wysłuchały opowiadania pod tytułem "Jak dzieci lepiły
bałwana" i jako pracę plastyczną wyklejały bałwanka.
Dzień zakonczył się zabwą ruchową: "raz, dwa, trzybałwan patrzy!", którą pomocnie prowadził p. Wojtek.

" Zima w koło jest wesoło"
Zajęcia rozpoczęliśmy z przedszkolakami pogadankami o
świętach Bożego Narodzenia: o choince, tradycjach
związanych z tymi świętami. Zgodnie z tradycją polską
dzieci dekorowały własne ozdoby choinkowe takie jak
bombki, dzwoneczki i gwiazdki z użyciem ciekawych
materialow, jak wiórki kokosowe, brokat, farbki
brokatowe. Omawialiśmy również temat otaczającej nas
zimy i mrozu. Poruszylismy tematy zimowych ubrań, czym
różni sie zima od lata, w co możemy bawić się zimą.
Śpiewaliśmy "Pada, pada śnieg". Dzieci wysłuchały wiersza
"Jedzie Zima". Następnie wykonały płatek śniegu ze
srebrnym mroźnym brokatem. Przy okazji tematu zima
dzieci poznały także literkę Z. Dzieci wykonały karty
pracy związane z tematem oraz ćwiczenia z poznaną
literką Z. Były też zimowe ruchowe zabawy: bitwa na
śnieżki oraz kalambury o zimowych sportach. Na koniec
zajęć dzieci wzięły udział w próbie kolęd

Zajęcia miały tematykę Smokolandia - praca nad
słownictwem z literą s, czytanie komiksu, rozwiązywanie
rebusa mialo za zadanie poszerzenie słownictwa w języku
polskim
Boże Narodzenie - tworzenie kartek świątecznych z
życzeniami bożonarodzeniowymi. Praca nad słownictwem
związanym z Bożym Narodzeniem i tradycjami
świątecznymi.
Dzieci pracowały nad rozróżnieniem ś i sz.

Wiedza o Polsce:
Grupa
młodsza
nadal
omawiała
temat
„Świąt”.
Przeskoczyliśmy od św. Mikołaja do tematu "Gdy zaświeci
pierwsza gwiazdka". Omówiliśmy polskie zwyczaje
świąteczne i przy okazji poznawaliśmy związane z nimi
słownictwo.

Muzyka:
Ostanie zajęcia upłynęły pod znakiem przygotowań do
koncertu kolęd

.
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Grupa średnio – zaawansowna (Starsza)
J. polski:
Zajęcia rozpoczęliśmy od przypomnienia zasad pisania
zaproszenia. Wyjaśnienia słów zawartch we wzorze
zaproszenia z zeszytu ćwiczeń np. botanik, zalesianie...
Praca nad słowami zawieracjącymi sz.
Przypomnienie zasad pisowni wielkiej i małej litery.
Wspólna praca nad dyktandem.

Wspólne
czytanie
opowiadania
o
zwyczajach
mikołajkowych. Czytanie ze zrozumieniem – dzieci uważnie
czytając instrukcję na opakowaniu przygotowywały na
zajęciach kisel lub sernik na zimno.
Wspólne czytanie instrukcji na opakowaniach różnych
produktów, rozwijanie słownictwa.
Zapoznanie
się
z
polskimi
zwyczajami
bożonarodzeniowymi. Pisanie ze słuchu – odnajdywanie w
tekście słów związanych z Bożym Narodzeniem i
zapisywanie ich ze słuchu. Praca na podstawie fragmentu
tekstu z książki „Noelka” M. Musierowicz.

W grudniu urodziny obchodzili:

Wiktor, Zuzanna i Nikola
14 grudnia o godzinie 15:00 w kościele Sts. Mary
and Peters w Arklow odbył się Koncert Polskich
Kolęd.
Bardzo serdecznie dziękujemy dzieciom za
wspaniały występ. Państwu oraz przybyłym do
kościoła gościom dziękujemy za wspólne kolędowanie.

Na nadchodzący czas życzymy Państwu:

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym
roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej.
Kadra PWS Kleks

Wiedza o Polsce:
Grupa starsza: miała test z ostatniego półrocza (15
pytań). Dzieciaki spisały się na medal:)

Muzyka:
Przez ostatnie zajęcia główie śpiewaliśmy kolędy, aby być
gotowym na nadchodzący koncert. Starsza grupa słuchała
pastorałek i poznawała tradycje zwiazane z Bożym
Narodzeniem.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres
szkoły pwskleks@gmail.com
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