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W kwietniu spotkaliśmy się tylko dwa razy. Dzięki temu 

mieliśmy okazję troszeczkę wypocząć, stąd pełni sił 

zaczynamy kolejny intensywny miesiąc nauki w Szkole.  

W maju zajęcia odbędą się w dniach: 

  9, 16, 23, 30   

Tematy zajęć z podziałem na grupy: 

Przedszkolaki: 
 

Sport 
Kwiecień rozpoczęliśmy na sportowo. Zajęcia dotyczyły 

promowania zdrowego stylu życia oraz rozwijania 

sprawności ruchowych. Naszym celem było, aby dzieci  

czynnie uczestniczyły w zawodach, przestrzegały  zasad, 

pokonywały trudności, zgodnie współpracowały oraz 

odczuwały radość ze swoich osiągnięć i umiejętności. 

Zawody rozpoczęliśmy powitaniem wszystkich 

uczestników i prezentacją hasła przewodniego „Nawet 

maluch ci to powie - sport to zdrowie!” W drugiej części 

nastąpiło rozdzielenie drużyn i wybranie kapitanów (Hania 

i Julka)-dzieci podzielone zostały na 2 drużyny grupowe. 

Następnie odbyły się konkurencje sportowe w rzędach. 

Część trzecia to podziękowanie za aktywny udział w 

zawodach, wręczenie dyplomów i nagród. Dzieci doskonale 

sobie poradziły w zawodach. Na pewno to powtórzymy. 

 

Światowy Dzień Ziemi 

Kolejne zajęcia to  obchody  Światowego Dnia Ziemi. 

Naszym zadaniem było: 

• Kształtowanie postaw proekologicznych. 

• Uświadomienie dzieciom, że ochrona środowiska 

jest obowiązkiem każdego człowieka. 

• Zapoznanie się z terminem recykling, oraz 

wyjaśnienie na czym polega segregacja odpadów. 

• Kształtowanie wrażliwości dziecka na otaczające 

je środowisko. 

 
W tym celu przygotowana została akcja pt:„Ziemię 

kochamy i o Nią dbamy” Dzieci poprzez zabawy utrwaliły 

znaczenie słowa ekologia, zasady segregacji śmieci oraz 

jak należy dbać o  przyrodę.  

Zajęciom towarzyszyły zawody i zabawy ruchowe.  

Następnie przedszkolaki odwiedziła druhna Agnieszka 

Wieczorkowska, która uczyła dzieci  jak należy 

zachowywać się w lesie.  

 

 

Grupa podstwowa (Młodsza): 

 

J. polski: 
Budujemy dom 

Uczniowie omawiali proces oraz kolejne etapy budowy 

domu skupiliśmy się na zawodach związanych z budową 

domu oraz ćwiczyliśmy poznane zawody w formie gry 

"Ponajemy zawody". 

Rozpoczęliśmy również zagadnienie czasownika oraz 

rzeczownika oraz wspólnie dyskutowaliśmy nad zasadami 

wspólnej współpracy nad projektem.  

 
 

Wiedza o Polsce: 
Kwiecień upłynął pod znakiem dalszego poznawania Polski. 

Tym razem skupilismy się Podhalu oraz tradycjach 

góralskich. Poza czytaniem legendy o Śpiących pod 

Giewontem rycerzach (w formie wiersza oraz 

opowiadania), oglądaliśmy również wykonanie tańca 

zbójnickiego (W murowanej piwnicy...), a nawet 

próbowaliśmy go wykonywać. Poznawaliśmy również 

słownictwo związane z górami oraz oglądaliśmy zdjęcia 

Tatr. Pod koniec miesiąca wróciliśmy do legend związanych 

z Krakowem. Tym razem poznaliśmy legendę o Dzwonie 

Zygmunta, historię jego odlania oraz powody, dla których 

jest on taki istotny dla naszej kultury. Przy okazji 

poznaliśmy szereg nowych słów z "DZ". 

 

Muzyka: 
Na kwietniowych zajęciach powtarzaliśmy piosenkę 

"Wiosna w ogródku", dzieci grały na instrumentach, bawiły 

się rytmem za pomocą instrumentów perkusyjnych. Dzieci 

zapoznały się z pojęciami cała nuta pół nuta, ćwierćnuta i 

ich wartościami. Słuchaliśmy  śpiewu ptaków i dzieci je 

rysowały. Poznały nową piosenkę "Jestem do Ciebie 

podobny", do piosenki wykonywały ćwiczenia 
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Grupa średnio – zaawansowna (Starsza):  

 

J. polski: 
W kwietniu uczniowie poznali kolejną część mowy, tym 

razem przymiotnik. Dzieci opisywały swój wygląd, cechy 

charakteru i zamiłowania. Poznały pojęcia: wady i zalety. 

Uczniowie metodą burzy mózgów tworzyli przymiotniki 

opisujące np. włosy – kręcona, proste, krótkie, długie ... 

Uczyliśmy się o przmiotnikach oceniających. Uczniowie 

uwrażliwiali się na wieloznaczność występujących w j. 

polskim przymiotników i uczyli się jak je umiejętnie 

wykorzystywać w zależności od sytuacji.  

Uczniowie poznali również pojęcie synonimu. Za pomocą 

słownika wyrazów bliskoznacznych wyszukiwaliśmy 

synonimów wybranych wyrazów. Pracowaliśmy również ze 

słownikiem j. polskiego. 

 
 

Wiedza o Polsce: 
W kwietniu uczniowie przedstawiali swoim kolegom swoje 

prace na temat miejsc, które z różnych względów są dla 

nich lub ich rodziców ważne w Polsce. Przegląd prac 

dostępny jest na stronie Szkoły. W tym samym miesiącu 

uczniowie spotkali się również w czasie zajęć z druhną 

Agnieszką Wieczorkowską, mieli okazję wysłuchać 

prelekcji na temat polskiego harcerstwa oraz obejrzeć 

wystawę poświęconą historii ZHP w Polsce i na świecie 

 

Muzyka: 
Dzieci poznały termin muyczny: muzyka  ilustracyjna. 

Interpretowały wiersz  pt. "Wiosenny wietrzyk" za 

pomocą dostępnych instrumentów i przedmiotów 

znajdujących się w klasie. Słuchaliśmy symfonii dziecięcej 

Leopolda Mozarta. Poznaliśmy postać Ludwiga van 

Beethovena oraz utwór "Oda do radości" - hymn Uniii 

Europejskiej. Słuchaliśmy piosenki "W kurniku" , dzieci w 

utworze znajdowały rymy. 

W kwietniu urodziny obchodził: 

Brandon  

 

W kwietniu szkołę odwiedziła druhna Agnieszka 

Wieczorkowska, która opowiedziała uczniom o 

Polskim Harcerstwie w Irlandii oraz zaprezentowała 

interesującą wystawę „W poszukiwaniu harcerskich 

korzeni”. Zapraszamy uczniów by wzięli udział w 

konkursie o tym samym tytule, szczegóły zostały 

rozesłane mailem. 

 
 

W tym miesiącu uczniowe przygotowują się do 

akademii szkolnej z okazji Dnia Rodzica (łączymy 

obchody Dnia Matki i Ojca). Wszystkich Rodziców 

zapraszamy na akademię 30 maja o godz 13:00  

 

Polsko – Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne – 

patron PWS „Kleks” przygotowuje się do 

Międzynarodowego Dnia Dziecka (21 czerwca). 
Będzie to wydarzenie, na które zapraszamy naszych 

uczniów z rodzinami wraz z ich niepolskimi 

przyjaciółmi. Wolonatriuszy, którzy zechcieliby nam 

pomóc w dniu imprezy prosimy o kontakt.  

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres 

szkoły pwskleks@gmail.com  
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