Polska Szkoła Weekendowa
CBS Arklow, Co. Wicklow
Przed Państwem trzeci numer gazetki Polskiej Szkoły Weekenodwej “Kleks” z Arklow. Miłej lektury 
Miesiąc listopad obfitował w wiele wydarzeń. W grudniu zajęcia odbędą się w dniach:
Rozpoczęliśmy od Wszystkich Świętych spacerem
6,13
na cmentarz, poprzez obchody Dnia Niepodległości a
zakończyliśmy Andrzejkami.

Tematy zajęć z podziałem na grupy:
Przedszkolaki:
Tematem przewodnim tego miesiąca były 'Leśne
przygody'. Cykl ten składał się z zajęć "tropami
zwierząt” "grzybobranie" "leśny bal"
Dzieci pracowaly nad słownictwem związanym z leśnymi
zwierzętami, rozpoznawały je po tropach oraz
rozwiązywały związane z nimi zagadki. Podczas zajęć
analizowały wiersze "Sowa ", "Jeż" , "Grzyby" oraz
"Przygoda Wojtusia w lesie".
Prezentacja multimedialna była okazją do zapoznania się z
życiem leśnych zwierząt, wysłuchaniem wierszy i piosenek
o omawianej tematyce. Dyskutowaliśmy o zasadach
zachowania się w lesie oraz podczas grzybobrania,
rozpoznawaliśmy grzyby trujące i jadalne .

Podczas zajęć wykorzystywaliśmy materiały edukacyjne
np. puzzle prezentujące poszczególne części grzyba, oraz
różnorodność
liści
w
drzewostanie
leśnym.
Zapoznawaliśmy się z rodzajami drzew oraz tworzyliśmy
album leśny podsumowujący nagromadzone informacje (cz.
1 dary jesieni, cz. 2 liscie)
Literą przewodnią była litera L , zajęcia plastyczne miały
na celu utrwalenie poznanych wiadomości. Leśny bal był
podsumowaniem zebranych informacji. Przy pomocy
farbek do twarzy przeistoczyliśmy się na chwilę w
poznane zwierzęta. Chodzi lisek koło drogi oraz Stary
niedźwiedź były były hitami balu. Na koniec każde z dzieci
otrzymało dyplom przyjaciela lasu.

Grupa podstwowa (Młodsza):
J. polski:




Literki w tym miesiącu: i, e, k, y
Czytanie i pisanie krótkich wyrazów
Poznanie
zwyczajów
andrzejkowych,
przygotowanie zaproszenia na Andrzejki dla
Rodziców

Wiedza o Polsce:
Kontynuując temat legend dzieci poznały legendę O
toruńskich piernikach (przy okazji nieco również podjadły)
oraz O smoku wawelskim. Ta ostatnia była również okazją
do "odbycia" spaceru po Krakowie. W listopadzie
świętowaliśmy również Święto Niepodleglości i przy okazji
poznawaliśmy związane z nim wydarzenia oraz postacie
historyczne. Pod koniec miesiąca omawialiśmy nadejście
zimy i związane z końcem roku ważne wydarzenia
kalendarzowe.

Muzyka:
W tym miesiącu rozmawialiśmy o jesieni, dzieci słuchały
piosenek "Moja deszczowa piosenka", "Jesienny deszcz",
miały
zabawy
rytmiczne
związane
z
jesienią.
Rozmawialiśmy o dźwiękach i
o kontrastach (wolnoszybko, głośno-cicho), poznawaliśmy instrumenty i ich
dźwięki. Z kolorowych patyczków robiliśmy obrazki z
nutkami. Przez cały miesiąc dzieci przygotowywały się
także do koncertu grudniowego.

W listopadzie omawialiśmy również znaczenie Dnia
Wszystkich Świętych (odbył się deszczowy spacer na
cmentarz). Rozmawialiśmy o Święcie Niepodległości oraz
zapoznaliśmy się ze znaczeniem Andrzejek w polskiej
kulturze i razem stworzyliśmy galerie oraz dekoracyjne
lampiony na andrzejkową uroczystość
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Grupa średnio – zaawansowna (Starsza)
J. polski:







Części mowy.
Rzeczownik l. pojedyńcza, mnoga, rodzaj męski,
żeński i nijaki
Jacy
jesteśmy
(pragmatyk,
filozof,
opozycjonista, konsturktywny, krnąbrny, ekspert,
ostrzegający)
Andrzejki – wróżby i czary
Redagowanie zaproszenia

Wiedza o Polsce:
Kontynuując temat legend dzieci poznały legendę O
hejnale mariackim (przy okazji również go wysłuchały).
Ten
miesiąc
poświęcony był
również
dalszemu
wprowadzeniu do historii. Uczniowie poznali takie pojęcia
jak historyk/historyczka, źródła historyczne, zabytki,
skansen oraz omawiali jak zorganizowane jest muzeum
(przy okazji odbyli krótką wirtualną wycieczkę po
Smithsonian National Museum of Natural History). W
listopadzie świętowaliśmy również Święto Niepodleglości i
przy okazji poznawaliśmy związane z nim wydarzenia oraz
postacie historyczne.

W listopadzie urodziny obchodzili:

Angelina, Filip i Jacek
29 listpada odbył się wieczór wróżb i czarów –
Andrzejki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
udzieloną pomoc w organizacji oraz przybyłym za wspólną
zabawę. Dziękujemy za dostarczone wypieki z ich
sprzedaży uzyskaliśmy przychód w kwocie 208,9e. Kwotę
tę chcemy przeznaczyć na zorganizowanie podwieczorku
po koncercie kolęd .

Koncert Polskich Kolęd 14 grudnia o
godzinie 15:00 w kościele Sts. Mary and
Peters w Arklow.
Serdecznie zapraszamy
Po koncercie zapraszamy Rodziny naszych uczniów
na podwieczorek w budynku Arus Lorcain.

.

Muzyka:
Rozmawialiśmy w tym miesiącu o jesieni w muzyce. Dzieci
słuchały utworów rozwiązywały ćwiczenia związane z nimi.
Słuchały Mazurka Dąbrowskiego i poznawały jego historię.
Terminy muzyczne utrwalały poprzez zabawę w
kalambury. Przez cały miesiąc przygotowywały się do
koncertu grudniowego ( śpiewały kolędy, grały na fletach,
czytały wiersze bożonarodzeniowe).

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