Polska Szkoła Weekendowa
CBS Arklow, Co. Wicklow

Marzec był miesiącem pełnym atrakcji. Najpierw
wzięliśmy udział w Paradzie św. Patryka i otrzymaliśmy
trofeum
dla
Most
Topical
Group.
Następnie
występowaliśmy w czasie Polskiego popołudnia w Gorey
zorganizowanego w ramach PolskaÉire 2015 Festival.

W kwietniu zajęcia odbędą się w dniach:

11 i 25

Tematy zajęć z podziałem na grupy:
Przedszkolaki:

W marcu nasze przedszkolaki omawiały tematy związane z
Międzynarodowym Dniem Kobiet, Wielkanocą oraz Dniem
Św. Patryka. Cały miesiąc upłynął pod znakiem wiosny.
Dzieci poznały jeden z obrzędów związanych z powitaniem
wiosny - topienie Marzanny. Opisana została postać
Marzanny jako niechcianej zimy. Wszystkie dzieci
odśpiewały piosenkę żegnającą zimę. Na zajęciach
praktycznych dzieci wykonały wierzbowe gałązki.
Doskonaliły sprawność palców i dłoni przyklejając watę do
obrazka. W trakcie dyskutowaliśmy co to są bazie kotki
w oparciu o ilustracje z książki. W czasie przerw dzieci
szukały pierwszych oznak wiosny np. kwiatków.

Zajęcia plastyczne

7 marca- dzieci, z okazji dwu występujących w niewielkiej
od siebie odległości świąt- tutejszego Dnia Matki oraz
Międzynarodowego Dnia Kobiet, wykonały kartki dla
swoich ukochanych mam lub innych przedstawicielek płci
pięknej w rodzinie, (Robert np. zrobił kartkę dla swojej
kotki😊 ).
14 marca- dzieci wykonały maski Leprechaun z okazji
święta narodowego Irlandii.
21 marca- wspólnie z dziećmi pokolorowaliśmy jajka,
dodatkowo uzupelniliśmy wiosenno-wielkanocne karty
pracy o tematyce świątecznej.

Rytmika
W grupie przedszkolnej rozmawialiśmy o wiośnie,
uczyliśmy się piosenki "Słoneczko". Dzieci przy dźwiękach
muzyki Antonio Vivaldiego "Wiosna" bawiły się w "rosnące
kwiatuszki". Poznawały znaczenie słów szybko, wolno w
muzyce .Dzieci miały dużo wiosennych zabaw rytmicznych
m.in. przy utworze Fryderyka Chopina "Mazurek a -moll"
wykonały "Wiosenny taniec kwiatów"(wykorzystaliśmy
żonkile). Odgadywały odgłosy zwierząt, lasu. Marzec był
miesiącem intensywnych prób Krakowiaka przed Paradą
Św.Patryka.

Grupa podstwowa (Młodsza):
J. polski:
W tym miesiącu grupa młodsza rozpoczęła pracę z nowym
podręcznikiem „Tropiciele”. Nasze zajęcia skupiły się na
rozpoznawaniu znaków nadchodzącej wiosny i zmianach w
przyrodzie.
Omówiliśmy również tradycyjne zabawy wielkanocne oraz
słownictwo używane w wielkanocnych życzeniach. Dzieci
samodzielnie wykonaly koszyk w kształcie kurki.
Wysłuchaliśmy bajki Andersena „Calineczka”, omówiliśmy
głównych bohaterów i treść bajki

Wiedza o Polsce:

Poczatek marca upłynął pod znakiem witania wiosny. Poza
czytaniem wierszy o nastaniu wiosny, oglądaliśmy również
filmy o Topieniu Marzanny, słuchaliśmy klekotu bocianów
oraz poznawaliśmy słownictwo związane z wiosną ("bazie
kotki", "kaczeńce", "mlecze").
W drugiej połowie miesiąca skupiliśmy się na polskich
zwyczajach związanych ze świętami wielkanocnymi.
Uczniowie mieli okazję omówić takie elementy polskiej
tradycji jak malowanie pisanek oraz skrobanie kroszonki,
przygotowywanie koszyczka wielkanocnego czy tworzenie
palm wielkanocnych. Uzupełnieniem lekcji już tradycyjnie
były krótkie teksty oraz filmiki obrazujące omawiane
tematy.

Muzyka:
Marcowe zajęcia z muzyki rozpoczynaliśmy próbą
Krakowiaka. Dzieci wyklejały także papierowe krakowianki.
Uczyły się piosenki o "Słoneczku", grały na instrumentach
oraz poznały piosenkę Barbary Lewandowskiej "Złoty
kluczyk". Najbardziej przypadła wsystkim do gustu
piosenka "Wiosna w ogródku" w wykonaniu Fasolek. Dzieci
poznały tradycję Topienia Marzanny wysłuchały ludową
piosenkę ze Śląska Opolskiego "Kłania sie Marzanka"
wykonały swoje Marzanki z wełny:). Do utworu Antonio
Vivaldiego "Wiosna" tworzyły krajobrazy muzyczne.
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Grupa średnio – zaawansowna (Starsza)

W lutym urodziny obchodziły:
Nikodem, Julka Pokorska i Julka Pinkowicz

J. polski:

W tym miesiącu skupiliśmy się na budowaniu wypowiedzi.
Dzieci miały za zadanie najpierw pisemnie zredagować
krótką notatkę dotyczącą ich zainteresowań, następnie
opowiedzieć o tych zainteresowaniach swoim kolegom z
klasy.
Kolejnym tematem było wskazywanie drogi „jak dojść
dojechać do miejsca”. Uczniowe poznawali słownictwo
związane z tematem oraz przygotowywali własne dialogi, w
których wskazywali drogę. Pracowaliśmy z podręcznikiem
„Bawimy się w polski”.
W marcu rozpoczęliśmy temat czasów w j. polskim.
Uczyliśmy się o czasach: teraźniejszym, przeszłym i
przyszłym.
Mówiliśmy
również
o
staropolskich
zwyczajach
wielkanocnych, o rodzajach pisanek przygotowywanych w
różnych rejonach Polski oraz świata.

Marzec był bardzo intensywnym miesiącem. Nie
tylko pilnie uczyliśmy się, ale wzięliśmy udział w
dwóch bardzo ważnych wydarzeniach: w paradzie
św. Patryka oraz festiwalu PolskaÉire 2015. Bardzo
serdecznie dziękujemy Państwu za okazane wsparcie
i pomoc. Szczególne podziękowania dla Pani Izy
Wong, która pomagała nam w przygotowaniach do
występu.

Wiedza o Polsce:
W marcu skupiliśmy się na szeroko rozumianej geografii.
Uczniowie zapoznali się z granicami Polski oraz określali
na mapie umiejscowienie głównych miast oraz rzek.
Następnie poznali pierwszy polski region: Śląsk.
Uczniowie nie tylko mieli szansę porozmawiać z
prawdzimym górnikiem w mundurze galowym (przy pomocy
Skype'a), ale również poznać legendę "O skarbniku" i
nauczyć się kilku typowych dla śląskiej gwary słów. Druga
połowa miesiąca poświęcona została poznawaniu zasad
czytania map historycznych oraz rozróżniania ich
rodzajów.

Muzyka:
Na marcowych zajęciach dzieci poznały znaczenie dur i
moll oraz słuchały piosenki " Kiedy przyjdzie wiosna".
Dzieci poznały instrumenty smyczkowe altówkę i
wiolonczelę, słuchały fragmentu opery Hary Janos.
Nauczyły sie znaczenia nazw: duet, trio, kwartet. Słuchały
kwartetu smyczkowego Grupy MoCarta. Uporządkowały
wiadomości o rodzinie instrumentów smyczkowych
(skrzypce,
altówka,
wiolonczela,
kontrabas).
Rozmawialiśmy o wiosennych tradycjach, sluchaliśmy
utworu ludowego "Kłania się Marzanka", rozwiązywaliśmy
świąteczno-muzyczną krzyżówkę:)

Szanowi Państwo,
Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych
życzymy Państwu wielu miłych chwil, smacznego
jajka i tego czekoladowego i tego gotowanego.
Zachęcamy do przygotowywania pisanek
wielkanocnych.

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