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Grudzień 2016 okazał się być może najkrótszym miesiącem, ale jakże intensywnym. Pieczołowicie dopracowywaliśmy nasze bożonarodzeniowe 

jasełka połączone z koncertem kolęd polskich. Pracy było z tego tytułu co niemiara, może nawet trochę zamieszania, ale jednak warto było! 

Efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Uczniowie naszej szkoły dali z siebie wszystko i stanęli na wysokości zadania. Dzięki pilności, 

sumienności i zapałowi naszych młodych aktorów mogliście Państwo całymi rodzinami wziąć udział we wspólnym kolędowaniu. Miło popatrzeć  

i posłuchać, aż łezka w oku się kręci na samo wspomnienie. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim zaangażowanym w ten projekt rodzicom. Zawsze 

cenimy sobie wasze, jakże ważne i bezcenne wsparcie. Filmik z jasełek można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=dxiSlXaKLik  

 Dla zainteresowanych dokładnym opisem podejmowanych przez nas aktywności podajemy adres internetowy: www.arklowpolskaszkola.org 
i na https://www.facebook.com/pwskleks/ 
Tematy zajęć z podziałem na grupy: 

Grupa Borówek 

Nauczanie przedszkolne 
Grudzień w grupie borówek upłynął na zapoznawaniu się  

z zagadnieniami dotyczącymi zimy jako najchłodniejszej pory 

roku. W związku z tym utrwalały piosenkę „Nasza zima zła”, 

powtarzały kolędy przygotowując się do jasełek. Boróweczki 

poznały także przepiękną historię św. Mikołaja, dowiedziały 

się kim był, gdzie sie urodził i dlaczego wszyscy na niego 

czekają. Na zajęciach plastycznych wszystkie maluchy  

najmłodszej grupy wyklejały postać św. Mikołaja 

Skupiliśmy się także na temacie otaczającego nas świata, 

kleiliśmy najdłuższy łańcuch na choinkę, doskonaliliśmy 

umiejętność śpiewania piosenki o zimie i trenowaliśmy 

śpiewanie kolęd, przygotowując się do koncertu jasełkowego.  
Grupa Bananów 
Język polski 

Banany w grudniu podjęły próbę zrozumienia atmosfery 

świątecznej „po polsku”. Na zajęciach języka polskiego 

poznaliśmy prawdziwą historię św. Mikołaja. Każdy uczeń 

opowiedział o tradycji otrzymywania mikołajkowych 

prezentów w jego domu rodzinnym w dniu 6 grudnia. Razem 

nauczyliśmy się wesołej piosenki Majki Jeżowskiej „Św. 

Mikołaj”. Wszystkie dzieci podjęły próbę samodzielnego 

odczytania tekstu poznanej piosenki. Wspólnie 

skomponowaliśmy życzenia świąteczne, których treść każdy 

uczeń zapisał we własnoręcznie wykonanej kartce 

bożonarodzeniowej. Kolejne zajęcia grudniowe poświęcone 

były tradycjom bożonarodzeniowym pielęgnowanym w naszych 

domach, o których dzieci opowiadały na naszych zajęciach. 

Poza tym wspólnie odczytaliśmy i przeanalizowaliśmy treść 

wiersza Marii Konopnickiej „Choinka”. Nauczyliśmy się także 

śpiewać piosenkę „Choinka piękna jak las” i wykonaliśmy 

ozdoby choinkowe. 

Wiedza o Polsce 

W grudniu z grupą Bananów wysłuchaliśmy opowieści   

o powstaniu Warszawy, precyzując była to legenda o Warsie  

i Sawie, która została zaadoptowana w formie bajki 

muzycznej. Następnie dzieci wykonywały ilustracje na 

podstawie zapamiętanych fragmentów wysłuchanej opowieści. 

W minionym miesiącu rozmawialiśmy również o zwyczajach  

i tradycjach związanych ze zbliżającymi  się świętami. 

 

Muzyka                                                    

Nasze Muzyczne zajęcia to przede wszystkim przygotowania 

do koncertu kolęd. Śpiewaliśmy kolędy, uczyliśmy się ich słów, 

rozmawialiśmy o tradycji polskich kolęd. Dzieci również 

poznały piosenkę "Prezent dla Świętego Mikołaja", czytały 

słowa, rysowały ilustracje do piosenki.   

Grupa Jabłek 

Nauczanie wczesnoszkolne 

Na naszych grudniowych zajęciach rozmawialiśmy o Mikołaju, 

dowiedzieliśmy się kim on jest, w co się ubiera, kto mu 

pomaga, gdzie mieszka. Każdy uczeń powiedział z czym mu się 

Mikołaj kojarzy. Dzieci rozwiązywały zagadki, odpowiadały na 

pytania związane z Mikołajem. Rozwiązywaliśmy także zadania 

z książki „Figlarna kredka”. Rozmawialiśmy  

o mikołajkach w domu Kredki.  Przeczytaliśmy 

wiersz "Mikołaj" Wandy Chotomskiej. Mikołaj tak się śpieszył, 

że zamiast prezentów włożył do worków literki, dzieci 

rozpoznały literki znajdujące sie w workach i zapisały je obok. 

Każde dziecko napisało list do Mikołaja. Rozwiązywaliśmy 

zimowe zagadki. Nasza praca plastyczna polegała na wykonaniu 

ozdób na choinkę. Rozmawialiśmy również o zimie  

i zbliżających sie świętach Bożego Narodzenia, wspólnie 

ustaliliśmy datę świat, wyjaśniliśmy pojęcie wigilia, 

opowiedzieliśmy sobie o tradycjach związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia obchodzonymi w Polsce. Na zakończenie 

zajęć dzieci wykonały przepiękne, magiczne,  świąteczne 

aniołki. 

Wiedza o Polsce 

W grudniu spotkaliśmy się tylko dwukrotnie i na zajęciach  

z Wiedzy o Polsce uczniowie poznali legendę o Warsie i Sawie, 

którą wysłuchali w formie bajki muzycznej, a następnie 

odpowiadali na  pytania dotyczące wysłuchanej opowieści o 

powstaniu miasta Warszawy. Kolejne spotkanie upłynęło pod 

hasłem świąt bożonarodzeniowych i tutaj opowiadaliśmy sobie 

o zwyczajach świątecznych. Wszystkie dzieci wykonały własne 

choinki z wycinanek. 
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Grupa Moreli  

Język polski 

Na grudniowych zajęciach języka polskiego przeczytaliśmy 

tekst opowiadający prawdziwą historię Mikołaja. Uczniowie 

odpowiedzieli na pytania do tekstu sprawdzające stopień 

zrozumienia prezentowanych na lekcji treści literackich.  

Nauczyliśmy się śpiewać piosenkę o Św. Mikołaju, każde 

dziecko przeczytało przykładowy list do św. Mikołaja oraz 

napisało swój własny w języku polskim. Grudniowe zajęcia 

poświęcone były także ćwiczeniom, które utrwaliły zdobyte 

wcześniej umiejętności związane z pisownią „u” i „ó”. 

Uczniowie zapoznali się także tradycjami 

bożonarodzeniowymi pielęgnowanymi w Polsce. Udzielali 

szerszej wypowiedzi ustnej na temat zwyczajów 

świątecznych znanych im z rodzinnych domów. Wspólnie 

odczytaliśmy i zinterpretowaliśmy polską adaptację  baśni 

Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami” przekładu 

Jarosława Iwaszkiewicza. Na podstawie przeczytanego 

tekstu uczniowie mieli za zadanie stworzyć plan wydarzeń 

odzwierciedlający kolejność zdarzeń czytanej lektury oraz 

sformułować pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu. 

Historia 

 W związku z tym, że kończył się pierwszy semestr na 

początku grudnia zrobiliśmy powtórzenie i utrwalenie 

poznanych już wiadomości w formie zadań w zeszycie ćwiczeń 

i krzyżówki. Grudzień to także miesiąc, w którym obchodzone 

są święta bożonarodzeniowe i dlatego jedne z grudniowych 

zajęć poświęcone były na omówienie tradycji polskich 

związanych ze świętami oraz opowiedziana została historia  

o tym skąd wzięła się tradycja ubierania choinki. 

 

Muzyka  

Na grudniowych zajęciach dzieci poznały piosenki "Prezent 

do Świętego Mikołaja", "Choinkowe całusy" oraz 

przygotowywały się do koncertu kolęd. Śpiewaliśmy  

i uczyliśmy się partii solowych, przed każdymi zajęciami 

zostały wprowadzone ćwiczenia emisji głosu. 

 

 

Grupa Borówek i Jabłuszek 

Muzyka i rytmika 

Na zajęciach z rytmiki uczyliśmy się słów kolęd oraz ich linii 

melodycznych. Wspólnie przygotowywaliśmy się do koncertu, 

który odbył się w grudniu. Rozmawialiśmy o tym co 

znaczy  "kolęda", kiedy się ją śpiewa i wymienialiśmy kolędy, 

które dzieci śpiewają wraz z rodzicami przy świątecznym 

stole. 
Grupa Truskawek 

Język polski 

Grudniowe zajęcia z języka polskiego rozpoczęliśmy od opisu 

postaci. Wspólnie wyjaśniliśmy pojęcia postaci rzeczywistej  

i literackiej. Uczniowie doskonalili umiejętność 

przedstawienia postaci, zarówno jej wyglądu, cech 

charakterystycznych, ubioru oraz osobowości. Uczyliśmy się  

o przymiotnikach oceniających i opisujących. Na zajęciach 

wykonaliśmy szereg ćwiczeń. Każdy z uczniów, w ramach 

zadania domowego, przygotowywał krótki opis wyglądu swoich 

rodziców. Kolejne zajęcia posłużyły nam do krótkiego 

podsumowania zdobytej wiedzy. Uczniowie wypełnili krótki 

test, który pokazał, że świetnie zapamiętali zasady pisowni 

dużą literą. Poza tym graliśmy w grę komunikacyjną, której 

celem było ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

oraz znajomości polskiej kultury. Uczniowie tej grupy 

przygotowywali się również do występu na jasełkach – 

recytowali wiersze, których wcześniej nauczyli się na pamięć.  
 
Historia 

W grudniu nadal kontynuowaliśmy temat związany  

z Kazimierzem Wielkim, a dokładniej omawiana była polityka 

zagraniczna Kazimierza Wielkiego oraz zjazd monarchów 

europejskich w Krakowie w 1364 r. i uczta którą zostali 

podjęci, a która do historii przeszła pod nazwą Uczty  

u Wierzynka. W minionym miesiącu rozpoczęliśmy również 

temat związany z życiem codziennym w średniowieczu.  

Muzyka 

Na grudniowych zajęciach słuchaliśmy kolęd, śpiewaliśmy, 

dzielnie przygotowując się do koncertu kolęd. 

Rozczytywaliśmy nutki kolędy "Mędrcy Świata", którą 

zagraliśmy na koncercie. Rozmawialiśmy o tradycji kolęd i 

świąt Bożego Narodzenia w różnych państwach Europy. 

Poznaliśmy historię jednej z najpiękniejszych kolęd "Cichej 

nocy". 

 


