Polska Szkoła Weekendowa
CBS Arklow, Co. Wicklow

W lutym mieliśmy zaszczyt wręczyć nagrody
książkowe uczniom, którzy wzięli udział w konkursie
na Kartkę Bożonarodzeniową. Nagrody zostały
ufundowane przez Ambasadę RP w Dublinie.

W marcu zajęcia odbędą się w dniach:

7, 14, 21 i 28

Tematy zajęć z podziałem na grupy:
Przedszkolaki:

Grupa podstwowa (Młodsza):

Omawiając tradycje chińskiego nowego roku
poznaliśmy kulturę tego wspaniałego kraju oraz jego
mieszkańców. Wybraliśmy się w podróż na Arktykę i
Antarktydę odkrywając przyrodę oraz zwierzęta
tam żyjące. Razem świętowaliśmy Tłusty Czwartek
oraz Walentynki

J. polski:
Omawialiśmy pogodę oraz sposób w jaki się ją
opisuje. Poznawaliśmy znaczenia przysłowia „w marcu
jak w garncu”. Omówiliśmy ptaki zimujące w kraju i
odlatujące na zimę. Ich nazwy i cechy
charakterystyczne. Omówiliśmy co to jest rym i
świetnie się bawiliśmy próbując znaleźć własne rymy.
Podczas każdych zajęć dzieci biorą aktywny udział w
rozwiązywaniu zadań po kolei rozwiazując je na
tablicy.

Zajęcia plastyczne:
Używając drzewa jako przykładu pokazaliśmy
różnice w otaczającej nas przyrodzie w zależności
od pory roku.
W lutym wykonaliśmy kartki walentynkowe
Ponadto przygotowaliśmy papierowe lampiony i
maski smoka dla uczczenia chińskiego nowego roku.

Wykonaliśmy niedźwiedzie polarne przy użyciu masy
powstałej z połączenia kleju z pianką do golenia
Rytmika
Dzieci tańczyły krakowiaka, uczyły się nowych figur.
Poznawały instrumenty i grały na nich, uczyły się
gamy C-dur na cymbałkach. Poznawały szereg
nowych zabaw muzycznych, poprzez zabawy
kształciły słuch.

Wiedza o Polsce:
Miesiąc luty upłynął pod znakiem poznawania
tajemnic układu słonecznego. Uczniowie nie tylko
poznali związane z tym słownictwo, ale również
zapoznali się z odkryciami Mikołaja Kopernika.
Dodatkowo wprowadzono tematykę Ziemi jako
naszego "wspólnego domu", o który wszyscy musimy
dbać. Miesiąc zakończyliśmy poznając legendę "O
hejnale z Wieży Mariackiej", wykorzystując przy
tym nie tylko słowo pisane, ale również inscenizację
dostępną
na
YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=sDXs2xw9Hs4).

Muzyka:
Lekcje
muzyki
dzieci
rozpoczynały
próbą
krakowiaka. Na zajęciach uczyliśmy się piosenek
"Zima zima" oraz "Słoneczko". Dzieci grały na
instrumentach oraz śpiewały ulubione piosenki.
Rozwiązywały muzyczne kalambury oraz zimowe
zgadywanki. Dzieci tworzyły krajobraz muzyczny,
słuchając odgłosów natury.
.
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Grupa średnio – zaawansowna (Starsza)
J. polski:
W lutym poznaliśmy część mowy - czasownik. Dzieci
uczyły się odmiany czasownika przez osoby.
Bawiliśmy się w gry oraz wykonaliśmy wiele ćwiczeń
utrwalając nowo poznane wiadomości.
Przygotowywaliśmy kartki walentynkowe. Mówiliśmy
o św. Walentym – patronie zakochanych. Uczniowe
poznali utwór A. Mickiewicza „Niepewność” oraz
K. Przerwy – Tetmajera „Kocham Cię ! Tęsknię!”
Dzieci poznały fikcyjną postać Pana Kleksa czytając
fragmenty lektury „Akademia Pana Kleksa” oraz
oglądając film o tym samym tytule. Uczniowe
pracowali nad tworzeniem dłuższych wypowiedzi
słownych – opowiadając obejrzany odcinek filmu.
Kontynując pracę nad redagowaniem wypowiedzi
słownych zaczęliśmy temat „zainteresowania”.
Dzieci dzielą się z kolegami informacjami na temat
swoich pasji.

Wiedza o Polsce:
W lutym utrwalaliśmy umiejętność określania
rachuby czasu w historii. Jednocześnie odbyliśmy
dwa warsztaty mające na celu stworzenie zasad
zachowania się w naszej Szkole. Osiągnęliśmy ten
cel poprzez otwartą dyskusję oraz demokratyczne
głosowanie. Efekt końcowy zostanie wkrótce
zaprezentowany na stronie internetowej Szkoły.
Miesiąc zakończyliśmy poznając legendę "O szabli
króla Zygmunta" oraz omawiając historię Kolumny
Zygmunta w Warszawie.

W lutym urodziny obchodziły:

Hania, Nicola i Zuzia
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Markowi
Fasko za prelekcję na temat układu słonecznego.
Nadal przygotowujemy się do występu na paradzie
św. Patryka. Bardzo prosimy o dostarczenie do
szkoły zgody na udział dziecka w paradzie, abyśmy
wiedzieli ile dzieci będzie reprenetować szkołę.

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

Muzyka:
Dzieci poznały następujące tańce ludowe: Mazura
oraz taniec góralski. Poznały życie i twórczość
Fryderyka Chopina. Słuchały jego
utworów i
interpretowały
je.
Na
ostatnich
zajęciach
uporządkowaliśmy wiadomości o Fryderyku Chopinie.
Dzieci rozwiązywały test - wynik bardzo dobry:).
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