Polska Szkoła Weekendowa
Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy z opóźnieniem. Po przerwie z powodu panującej pandemii Covid-19
dopiero w listopadzie mogliśmy wrócić do klas lekcyjnych. Po tych przymusowych wakacjach z radością powitaliśmy
znów uczniów i nauczycieli, wszystkich gotowych na nowe wyzwania czekające na nas w najbliższych miesiącach.
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 Pani Pauliny
Nauczanie wczesnoszkolne

Na pierwszych zajęciach zapoznaliśmy się z grupą,
rozmawialiśmy na temat zajęć, jak będą wyglądały
oraz zasad jakie będą obowiązywały. Dzieci
wykonały szereg zadań w książce, uczyły się czytać
a następnie wysłuchały bajki, o której później
rozmawialiśmy.
Uczyliśmy się również o dniach tygodnia, porach
roku i miesiącach, dzieci rozwiązywały zadania
związane z tą tematyką.
Na naszych grudniowych zajęciach rozmawialiśmy
o: mikołajkach, uczyliśmy się śpiewać piosenki
świąteczne,
dzieci przygotowały bombki na choinkę z Mikołajem
oraz liściki na prezenty.
Na ostatnich zajęciach rozmawialiśmy o tradycjach
Świąt Bożego Narodzenia.
Dzieci uczyły się czytać, ćwiczyliśmy również
pisanie literek: "ch" oraz "i".
Grupa wykonała również szereg ćwiczeń z naszej
książki: "Tropiciele".
Rozwiązywaliśmy zagadki związane z tematem
zajęć oraz ćwiczyliśmy podział wyrazów na sylaby.
Na koniec zajęć dzieci wykonały prześliczne kartki
świąteczne dla swoich rodziców.

Grupa Pani Magdaleny

Pierwsze zajęcia upłynęły nam na poznawaniu siebie
i sprawdzaniu umiejętności dzieci w zakresie
mówienia, czytania i pisania w języku polskim.
Na
kolejnych
listopadowych
zajęciach
rozmawialiśmy o porach roku i miesiącach, dzieci
próbowały nazwać miesiące po polsku. Mówiliśmy
też o andrzejkach, skąd wzięła się ta tradycja i jak
ją obchodzimy w Polsce. Były andrzejkowe wróżby i
zabawy.
Pierwszą sobotę grudnia poświęciliśmy na
przypomnienie sobie zwrotów grzecznościowych,
takich jak: proszę, dziękuję, przepraszam.
Mówiliśmy, kiedy ich używać i dlaczego powinniśmy
to robić. Dzieci wysłuchały bajki: O dobrym
zachowaniu. Wspólnie próbowaliśmy rozmawiać o
tym czym jest dobre zachowanie. Na ostatniej
godzinie robiliśmy świąteczną kartkę, którą dzieci
zabrały do domu.
W drugą sobotę mówiliśmy o zimie i zmianach,
które zachodzą w przyrodzie, o tym co dzieje się
ze zwierzętami. Utrwalaliśmy pory roku i miesiące.
Dzieci
samodzielnie
czytały
czytankę
i
rozwiązywały zadania w zeszycie ćwiczeń.
W ostatnią pracująca sobotę grudnia tematem
przewodnim były Święta Bożego Narodzenia.
Poznawaliśmy tradycje związane ze świętami,
śpiewaliśmy kolędę. Dzieci zrobiły świąteczną
choinkę. Na koniec zajęć wszystkie grupy zebrały
się razem, aby złożyć sobie życzenia, dzieci dostały
drobne upominki.

Grudzień 2021

Grupa Pani Moniki

Nareszcie spotkaliśmy się w klasie. Wszyscy
bardzo się zmienili, urośli, zmienili fryzury, dorośli
i spoważnieli... I tak pierwsze zajęcia upłynęły nam
na nauce o przymiotniku. Uczyliśmy się opisywać
postaci – ich wygląd, cechy charakteru…
Dowiedzieliśmy się jak stopniować przymiotniki.
Poza tym łamaliśmy głowy nad poszukiwaniem
antonimów.
W listopadzie przypomnieliśmy sobie andrzejkowe
zwyczaje. Pobawiliśmy się we wróżby, jak zwykle
najbardziej
cieszyło
nas
lanie
wosku.
Rozmawialiśmy o tym, czy we wróżby należy
wierzyć no i oddaliśmy się marzeniom – a co by było,
gdyby?
Grudniowe
zajęcia
poświęciliśmy
nauce
rzeczownika – przypomnieliśmy sobie rodzaje
rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej
mianownika. Poza tym przypomnieliśmy czasownik, a
żeby nauka była większym wyzwaniem, to dodaliśmy
do tego czas przeszły. Uczniowie wykonali szereg
ćwiczeń z koniugacji czasownika w czasie
przeszłym. Prawdziwym wyzwaniem było napisanie
krótkiego opowiadania w czasie przeszłym z
koniecznością użycia wylosowanych słów – uczniowie
poradzili sobie z tym wyzwaniem znakomicie!
Ostatnie grudniowe zajęcia poświęciliśmy polskim
zwyczajom świątecznym. Opowiedzieliśmy sobie o
kolacji wigilijnej, każdy z nas miał się czym
pochwalić, bo co dom to inna tradycja, a to trochę
inne danie, a to szukanie pierwszej gwiazdki przed
kolacją, a gdzie indziej przed otwarciem
prezentów… Najbardziej zainteresowało nas czy w
tym roku, w wigilijną noc, uda nam się porozmawiać
z naszymi pupilami. Na pewno wrócimy do tego
tematu w styczniu. W czasie tych zajęć dzieci
napisały również listy do Mikołaja.
Na koniec przygotowując ozdoby świąteczne
powtórzyliśmy zasady ortografii – dzieci wykonały
ortograficzne bombki z „u” i „ó”. Mamy nadzieję, że
zawisną na Państwa choinkach.

Drodzy Państwo!
Z okazji zbliżających się świąt i nowego
roku życzymy, aby najbliższy czas był
czasem radości, uśmiechu, odpoczynku,
zdrowia ….
Życzymy również, żeby w 2022 spełniły
się wszystkie z marzeń!
Kadra PWS Kleks

Wrzesień 2019

