Polska Szkoła Weekendowa
CBS Arklow, Co. Wicklow

Zaczynamy ostatni miesiąc nauki w szkole.
Już niedługo WAKACJE !!!! Ale przedtem kilka szkolnych
imprez – zapraszam na ostatnią stronę gazetki 

W czerwcu zajęcia odbędą się w dniach:

6, 13, 20, 27

Tematy zajęć z podziałem na grupy:
Przedszkolaki:
Dzień Europy.
W czasie zajęć przedszkolaki poznały wybrane kraje należące do
Unii Europejskiej. Dzieci wskazywały na mapie poszczególne
państwa. Do dyspozycji miały konturową mapę Europy i Polski,
którą pokolorowały oraz obrazki graficzne przedstawiające
ważne miejsca danego kraju. Uważnie słuchały zagadek,
uczestniczyły w zabawach edukacyjnych i ruchowych.
Samodzielnie wykonały flagi różnych państw. Na koniec odbył się
quiz „Wspólna Europa”, w którym dzieci odpowiadały na pytania :
Co to jest Unia Europejska? Jaki był jej początek? Ile państw
należy do Unii Europejskiej? Dlaczego jest potrzebna? Było
bardzo europejsko.
Lubimy czytać książki.
Naszym celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych
dzieci, integracja zespołu przedszkolnego poprzez wspólne
siedzenie w kółeczku oraz rozwijanie umiejętności logicznego
myślenia naszych maluszków. Przygotowane zostały książki o
tematyce różnej. Dzieci bardzo chętnie oglądały książeczki,
wymieniały się nimi
i zadawały
szczegółowe pytania.
Wyrecytowane zostały wiersze „Lokomotywa”, „Kotek” i
„Okulary” Juliana Tuwima. Przerwę spędziliśmy na świeżym
powietrzu, dzieci malowały wtedy kredą i grały w klasy ucząc się
liczyć do dziesięciu.
Jesteśmy artystami.
W tym dniu każdy z uczniów pracował w przygotowanym dla niego
jego własnym atelie (miejsce pracy twórczej). Farby, pędzle,
własnoręcznie zrobione palety malarskie, albumy malarstwa i
reprodukcje oraz imitacje różnych rodzajów sztuki, ekspozycja
martwej natury, książki do nauki malowania, różnorodne szkice
były do dyspozycji maluszków. Wprowadzone zostały w temat,
objaśnione zostały terminy takie, jak sztaluga, portret, szkic i
inne związane z malarstwem, wspomnieliśmy również o znanych
artystach. Następnie dzieci zabrały się do pracy. Na formacie
kartki A1 wszystkie maluszki wykonały portret rodzinny. Po
skończonej pracy wspólnej odcisnęliśmy dłonie na karcie z
brystolu.
Dzień Mamy i Taty
Majowe zajęcia zakończyliśmy akademią dla Rodziców. Tego dnia
trwały ostatnie próby i przymiarki. Przedszkolaki zaśpiewały
piosenkę pt "My jesteśmy krasnoludki" oraz wyrecytowały
wiersz:
"Mamo, Mamo coś Ci dam,
Jedni serce tylko mam, a w tym sercu róży kwiat
Mamo, Mamo żyj STO LAT".
Dziękuje serdecznie maluszkom za wspaniały występ,
wyglądaliście przepięknie.

Grupa podstwowa (Młodsza):
J. polski:
"Mój ogród"- wspólnie czytaliśmy wiersz pt. "Kto zjadł sałate"
autorstwa Pawła Beręsewicza, wykonaliśmy kukiełki bohaterów
wystepujących w wierszu. Rozmawialiśmy o ogrodach i o
pielęgnacji roślin. Pastelami rysowaliśmy swoje wymarzone ogrody
(wystawę prac można było oglądać w dniu Akademii Rodzica).
Poznaliśmy wyrazy, które należą do rodziny wyrazu ogród.
Poznaliśmy nazwy narzędzi oraz sprzętu, którymi pielęgnujemy
ogrody. Rozmawialiśmy o budowie rośliny na przykładzie tulipana,
następnie dzieci sadziły słoneczniki. Dzieci przeczytały fragment
lektury " O czym szumią wierzby" .
Ostatnie majowe zajęcia poświęcone były Dniu Rodzica - dzieci
przygotowywały laurki na dzień Rodzica, rozmawialismy o mamie,
tacie, czytaliśmy wiersze.
Wiedza o Polsce:
W maju nadal poznawaliśmy regiony Polski. Tym razem skupiliśmy
się Pomorzu. Poza czytaniem legendy o Juracie - królowej
Bałtyku,
omawialiśmy
cechy
nadmorskiego
krajobrazu,
poznawaliśmy elementy portu (z naciskiem na związane z tym
słownictwo), a nawet zdołaliśmy zobaczyć odcinek Bolka i Lolka na
wakacjach pt. Morska przygoda. W tym samym miesiącu
świętowaliśmy również Dzień Europy, poznawaliśmy Unię
Europejską, a nawet graliśmy w gry interaktywne o tematyce
europejskiej dostępne na portalu UE dla dzieci. Uczniowie poznali
również kolejną polską legendę. Tym razem była to Legenda o
Lechu, Czechu i Rusie inscenizowana przez uczniów jednej z
polskich szkół dostępna na YouTube.

Muzyka:
Na majowych zajęciach rozmawialiśmy o orkiestrze symfonicznej,
dzieci wysłuchały "Ody do radości " Ludwiga van Beethovena
(hymn Unii Europejskiej). Poznaliśmy słówka zwiazane koncertem,
ćwiczyliśmy piosenkę oraz wiersze na Akademię Rodzica. Dzieci
na najbliższych zajęciach będą przygotowywać przedstawienie
"Czerwonego Kapturka" na zakończenie roku szkolnego.
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Grupa średnio – zaawansowna (Starsza):
J. polski:
Maj rozpoczęliśmy od zakrętów ortografii. Uczniowie pracując
nad wierszem „O kozie na mrozie” sami formułowali zasadę
ortograficzną „o” i „ó”. Równocześnie uczniowie uczyli się
korzystać z tradycyjnego jak i dostępnych w internecie
słowników ortograficznych.

W tym miesiącu również wzbogacaliśmy słownictwo związane z
jedzeniem na mieście. Dzieci uczyły się odmiany, mówiły co lubią a
czego nie lubią jeść. Pod koniec zajęć odgrywaliśmy scenki z
restauracji. Każdy uczeń opracowywał restauracyjne menu.
Uczyliśmy się też o chronologii wydarzeń. Na postawie tekstu
„Ronja córka zbójnika” uczyliśmy się co to jest opowiadanie i
tego jak zbudować własne opowiadanie.
Aby ćwiczyć umięjętność głośnego czytania pracowaliśmy nad
tekstem „Nieudane święto”. Uczniowie mówili o uczuciu
rozczarowania, zastanawiali się w jakich sytuacjach tak się czują.
Na koniec zajęć, uczniowie powtórzyli sobie jak zredagować
treść życzeń i samodzielnie przygotowali laurki dla rodziców z
okazji Dnia Mamy i Taty.
Wiedza o Polsce:
W maju, poza świętowaniem Dnia Europy i poznawaniem Unii
Europejskiej, skupiliśmy się na tematach związanych z
otaczającym nas społeczeństwem oraz najbliższą rodziną.
Omawialiśmy nasze rodzinne tradycje i zwyczaje oraz
poznawaliśmy jak nasze własne rodzinne historie współtworzą
historię, o której uczymy się w szkole. Nie zabrakło również
omawiania pamiątek rodzinnych oraz wyjaśniania co kryje się pod
pojęciem "pokolenie". Koniec miesiąca upłynął zaś na poznawaniu
różnych oblicz Polski, związanych z różnorodnością jej regionów,
zamieszkujacych ją ludzi oraz ich zwyczajów. Poznaliśmy ważne
pojęcie
"mniejszości
narodowej"
oraz
jej
cechy
charakterystyczne. Na koniec uczniowie odkryli, że oni oraz ich
rodziny do takiej mniejszości narodowej właśnie należą.
Muzyka:
Na majowych zajęciach, dzieci poznały kolejny instrument
strunowy: harfę. Czytaliśmy o historii harfy oraz słuchaliśmy
współczesnej muzyki rozrywkowej granej przez harfistów.
Rozmawialiśmy o polskiej sztuce ludowej, poznaliśmy nazwę
regionów w Polsce. Dzieci zapoznały sie z postacią Oskara
Kolberga, najsłynniejszego polskiego etnografa. Wyjaśniliśmy
pojęcie - etnograf. Czytaliśmy teksty piosenek ludowych ze
zbiorów Oskara Kolberga, m.in. "Krzywy Jan".

W maju urodziny obchodzili:

Michael, Laura, Szymon i Sophie

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 przyjaciółmi.
Wolonatriuszy, którzy zechcieliby nam pomóc w dniu
imprezy prosimy o kontakt.
W dniu 27 czerwca odbędzie się rozdanie
świadectw. Uczniów zapraszamy na godzinę 10-ą a
ich Rodziców/Opiekunów na godzinę 12-ą. Na tę
uroczystość uczniowie przygotowują inscenizację
„Czerwonego Kapturka”.

Po części oficjalnej planujemy mały poczęstunek –
Rodziców, którzy chcieliby nas wesprzeć i
przygotować np. ciasto lub inne przekąski bardzo
prosimy o kontakt.
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres
szkoły pwskleks@gmail.com
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