
             Polska Szkoła Weekendowa 
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  Październik 2014  

 

Przed Państwem drugi numer gazetki Polskiej Szkoły Weekenodwej “Kleks” z Arklow. Tym razem kilka słów na temat 

październikowych zajęć oraz plany na najbliższe tygodnie. Miłej lektury  

Statystyka: 

Szkoła obecnie liczy 35 uczniów.  

 

W listopadzie zajęcia odbędą się w dniach: 

1, 8, 15, 22, 29     

Tematy zajęć z podziałem na grupy: 

Przedszkolaki: 

 

W krainie figur geometrycznych 
Dzieci pracowały nad słownictwem z zakresu figur 

geometrycznych. Odnajdowaliśmy znane figury w naszym 

otoczeniu oraz wspólnie wykonaliśmy ilustracje do 

opowiadania "Bajka nowa prostokątna i kwadratowa" W. 

Wawiłowa. Razem ze starszą grupą wykonaliśmy 

krasnoludka z kolorowych figur geometrycznych. 

Od żołędzia do dębu                 
Podczas zajęć każde z dzieci wykonało własnego lapbooka 

zawierającego informacje o tym jak z żołędzia wyrasta 

dąb. Przypomnieliśmy sobie literkę D,d oraz 

wzbogaciliśmy nasze słownictwo oraz wiedzę z zakresu 

przyrody. Wspólnie ze starszą grupą każde z dzieci robiło 

swojego kasztanowego ludka.  

 

Muzyka wokół nas 
Wspólnie dyskutowaliśmy nad tym co to jest muzyka, 

jakie znamy instrumenty, jak tworzy się muzykę. Przy 

użyciu materiałów z recyklingu zrobiliśmy własne 

instrumenty: bębenek oraz grzechotkę. Puszczając wodze 

wyobraźni razem tworzyliśmy wspaniałe muzyczne dzieło. 

 

Na straganie... 
Nasze ostatnie zajęcia poświęciliśmy warzywom i owocom. 

Dzieci segregowały je w grupy i chętnie uczestniczyły w 

degustacji. Cytryna cieszyła się wielką popularnością! 

Wspólnie oglądaliśmy inscenizacje wierszy "Na straganie" 

oraz "Rzepka". Dzieci podczas zajęć plastycznych 

stworzyły własne owocowo - warzywne koszyczki.   

 
 

Grupa podstwowa (Młodsza): 

J. polski: 
 Literki w tym miesiącu: o, m, t 

 Czytanie i pisanie krótkich wyrazów 

 Powtórzenie figur geometrycznych – wyklejanie 

krasnoludka z figur geometrycznych 

 Poznawanie nazw drzew, kształtów liści i owoców – 

tworzenie kasztanowych ludków 

  

Wiedza o Polsce: 
Dzieci poznawały pojęcie 'domu' oraz związane z nim 

polskie powiedzenia. Następne lekcje poświęcone były 

umiejscawianiu Polski na mapie oraz znajdowaniu Wisły 

wraz z głównymi miastami nad nią leżącymi. Koniec 

miesiąca minął pod znakiem legend związanych z 

Warszawą (Wars i Sawa oraz Legenda o Warszawskiej 

Syrence). W trakcie wszystkich zajęć wykorzystywane 

były materiały multimedialne, a dzieci utrwalały nowe 

wiadomości poprzez zajęcia plastyczne (np. malowanie 

mapy Polski oraz herbu Warszawy) oraz ruchowe 

(odgrywanie Legendy o Warszawskiej Syrence).  

Omawiane na lekcjach legendy są dostępne na 

http://www.bajkowyzakatek.eu/p/spis-tresci.html  

  
Muzyka: 
W tym miesiącu na zajęciach z muzyki rozmawialiśmy o 

jesieni, dzieci rysowaly krajobraz jesienny do muzyki 

Fryderyka Chopina "Preludium deszczowe" oraz do muz. 

Antonio Vivaldi "Jesień". Odgadywały instrumenty 

przewodnie w tych utworach. Z kolorowych liści dzieci 

tworzyły kolaże jesienne. Zajęcia te miały na celu 

rozwinąć wyobraźnię twórczą dziecka jak i wrażliwość na 

piękno muzyki. Dzieci uczyły się piosenek: o 

"Krasnoludkach", "Pieski małe dwa". Do interpretacji 

utworu użyły grzechotek, które same zrobiły. W tym 

miesiącu dzieci miały ćwiczenia i zabawy ruchowe o 

tematyce jesiennej do których były wykorzystane 

instrumenty muzyczne i polskie piosenki "Kolorowa jesień", 

"Moja deszczowa piosenka". 

http://www.bajkowyzakatek.eu/p/spis-tresci.html
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Grupa średnio – zaawansowna (Starsza)  

J. polski: 
 Profil na portalu społecznościowym: 

 dane osobowe 

 zasady korzystania z internetu 

(bezpieczenstwo i etykieta)       

 emotikony  

 Znaki: gesty, symbole rysunkowe, dźwiękowe i 

słowa. 

 Nadawca - odbiorca, redagowanie ogłoszenia. 

 Narrator. 

 Pojęcie szyfru, tworzenie własnego szyfru. 

 Poznawanie nazw drzew, kształtów liści i owoców 

– tworzenie kasztanowych ludków. 

 
Wiedza o Polsce: 
Na początku miesiąca uczniowie poznali znaczenie słowa 

'imigrant' oraz omawiali możliwe przyczyny wyjazdów 

emigracyjnych. Omawiano również strukturę imigracji do 

Polski oraz Irlandii. Kolejne lekcje minęły pod znakiem 

poznawania legend o najdawniejszych dziejach Polski (O 

Lechu, Czechu i Rusie, O Piaście Kołodzieju, O Popielu 

oraz o Warsie i Sawie). Koniec miesiąca poświęcony był 

wprowadzaniu do pojęcia historii, jako nauki zajmującej 

się badaniem przeszłości. W trakcie zajęć 

wykorzystywane były materiały multimedialne oraz 

zachęcano uczniów do otwartej dyskusji (praca w kole 

zamiast tradycyjnych ławek). Uczniowie zachęcani byli 

również do samodzielnej prezentacji zdobytej wiedzy 

swoim kolegom we współpracy z nauczycielem. 

  

 
Muzyka: 
W tym miesiącu na zajęciach rozmawialiśmy o 

kontrastach w muzyce, dzieci słuchały: "Burzliwy wieczór 

na wybrzeżu" Edvarda Grieg, Fryderyka Chopina 

"Preludium e-moll" (odgadywały przewodni instrument w 

tym utworze), polskich piosenek "Już październik", "To 

już jesień", wykonywały ćwiczenia związane z tymi 

utworami. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni 

twórczej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno 

muzyki. Powtarzały wartości nut i uczyły się rysować klucz 

wiolinowy. Wykonywały na flecie piosenkę "Pieski małe 

dwa", wykorzystały  swoje instrumenty (grzechotki).   

W październiku urodziny obchodziły: 

Adrianna i Amelia          

Plany, plany... 

 
Andrzejki 29 listopada od 17 – 19 w sali gimnastycznej 

CBS.  Jest to impreza Rodzinna dla naszych uczniów i ich 

Rodziców oraz zaproszonych przez Szkołę gości. Będziemy 

wróżyć z wosku i nie tylko ... PROSIMY NIE ZOSTAWIAĆ 

DZIECI SAMYCH, PONIEWAŻ W CZASIE ZABAWY 

NIE BĘDZIEMY W STANIE ZAPEWNIĆ IM 

NALEŻYTEJ OPIEKI. 

 
Mikołajki. Każde z dzieci wylosuje imię swojego szkolnego 

kolegi/koleżanki aby na dzień 6 grudnia przynieść dla 

niego/niej drobny prezent. Limit cenowy do 2e. Prezenty 

zbierzemy rano przed rozpoczęciem zajęć, aby rozdać je 

w czasie przerwy śniadaniowej.  

 

Koncert Polskich Kolęd 14 grudnia o godzinie 15:00 w 

kościele Sts. Mary and Peters w Arklow. 

Zaczynamy już naukę polskich kolęd. Chcemy nauczyć 

dzieci wykonania kilku tradycyjnych kolęd. Następnie w 

połowie grudnia zaprezentować Państwu rezultat naszych 

wspólnych starań na szkolnym koncercie.  

 

PWS Kleks zdjęcia z zajęć. 

Ostatnio utworzyliśmy profil szkoły na google+ gdzie 

umieszczamy zdjęcia oraz tworzymy wirtualne wystawy 

prac dzieci. Zapraszamy do regularnego odwiedzania.  

 

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres 

szkoły pwskleks@gmail.com  

 

mailto:pwskleks@gmail.com

