
Polska Szkoła Weekendowa  
 
 

I powolnym krokiem dotarliśmy do końca roku 2019. Podczas burz i wiatrów przebrnęliśmy przez deszczowy listopad i dotarliśmy do grudnia, 

który jak zwykle rozświetli nam te chłodne dni bożonarodzeniowym przedstawieniem przygotowanym przez naszych uczniów. 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 Stokrotek 

Nauczanie przedszkolne 
Listopad, listopad, ah ten listopad. Trochę wiatru, trochę 

deszczu, potem słoneczko, a na koniec znowu chmurki. O 

pogodzie w tym miesiącu dużo do powiedzenia było. Czy to 

jeszcze jesień, czy może już zima? Dzięki nauce my to 

wiemy, a wy? Wiemy również jak zwierzęta przygotowują się 

na zimę, kto ucieka do ciepłych krajów, kto dzielenie zostaje 

i bryka, a kto w sen zimowy zasypia. Najważniejszą częścią 

tego miesiąca były dla nas obchody Święta Niepodległości. 

Tego dnia nawet nauka historii nie była dla nas straszna, 

skoro Polska o swą wolność tak ciężko walczyła. 

Dowiedzieliśmy się również, że oprócz naszego rodzinnego 

domu mamy jeszcze drugi- naszą ojczyznę. A już od połowy 

listopada dzielnie przygotowaliśmy się do świątecznego 

przedstawienia. Między próbami znaleźliśmy również czas na 

nasze andrzejkowe szaleństwo. Pozostało nam tylko czekać 

aż wróżby się spełnią. A potem nadszedł grudzień, czas 

świątecznego nastroju i oczekiwań na Mikołaja. W klimacie 

świątecznych hitów, każdy tworzył swoją świąteczną kartkę. 

Szczerze muszę przyznać, wyszły przepięknie. Zdradzę wam 

jeszcze jeden sekret, każdy z uczniów samodzielnie podpisał 

się na kartce, życząc wszystkim Wesołych Świąt. 
Ale ten czas szybko zleciał. Do zobaczenia w nowym roku! 
 

Grupa Chabrów 

Nauczanie wczesnoszkolne 
Pierwsze zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy o porach roku, 

o jesieni, o tym jak wygląda las jesienią i czym jesień różni 

się od innych pór roku. Rozwiązywaliśmy zadania z książki i 

ćwiczeń związane z tematem zajęć.  

Następnie poruszyliśmy temat 1 Listopada Święta zmarłych, 

rozmawialiśmy o tym, dlaczego obchodzimy to święto, jak 

spędzamy ten dzień, co w tym dniu jest bardzo ważne.  

Na kolejnych zajęciach powtórzyliśmy pory roku , 

rozmawialiśmy o zimie, o tym jak zwierzęta radzą sobie w 

okresie zimowym i jak my możemy wesprzeć zwierzątka w 

tym trudnym dla nich okresie. Dzieci wysłuchały bajki a 

następnie wspólnie rozmawialiśmy o tym co wydarzyło się 

bohaterom utworu. Ćwiczyliśmy z dziećmi piosenki, które 

wspólnie zaśpiewamy podczas zimowego występu. 
 

 

 

Na ostatnich grudniowych zajęciach rozmawialiśmy o 

zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia i o 

tradycjach z nim związanych, rozwiązywaliśmy zadania z 

książki i ćwiczeń oraz ćwiczyliśmy piosenki oraz układ, 

który dzieci zaprezentują rodzicom już w sobotę. 

Grupa Maków 

Nauczanie zintegrowane 
Miesiąc listopad to czas poznawania i utrwalania literek : 

U i u, Ó i ó, D i d, E i e, ą. Maki pilnie pracowały wyszukując 

te litery w tekstach literackich, w tekstach mówionych a 

także uczyły się je pisać. W pierwszą sobotę listopada dzieci 

poznały zwyczaje związane z Dniem Wszystkich Świętych i 

Dniem Zmarłych, mówiliśmy o tradycji tych dni w Polsce. 

Rozmawialiśmy też o sporcie. Przypomnieliśmy sobie jak 

ważny jest ruch dla naszego zdrowia. Dzieci próbowały ułożyć 

swój plan dnia jak wygląda on podczas tygodnia a jak spędzają 

czas wolny. W drugą sobotę listopada świętowaliśmy wraz z 

całą szkołą Dzień Niepodległości. Maki odpowiadały co to 

znaczy wolność, próbowały powiedzieć co to jest patriotyzm. 

Rozmawialiśmy o historii i o tym czy można coś zrobić żeby 

się nie powtórzyła. Maki pięknie i z zapałem śpiewały 

patriotyczne pieśni. Wykonały też piękne prace plastyczne. 

Od połowy listopada dzieci pilnie ćwiczą piosenki, układy 

taneczne i swoje role do Przedstawienia Świątecznego. W 

ostatnią sobotę listopada obchodziliśmy Andrzejki, Maki 

poznały zwyczaje związane z tym świętem, były wróżby i lanie 

wosku oraz dużo śmiechu i dobrej zabawy. Pierwsza sobota 

grudnia to czas bardzo już intensywnych prób do naszego 

przedstawienia. Maki robiły też swoje kartki świąteczne, 

które wzięły udział w naszym świątecznym konkursie. 

Rozmawialiśmy też o zwyczajach panujących w ich domach a 

związanych ze Świętym Mikołajem. Druga sobota grudnia to 

czas już próby generalnej przed naszym występem, ale i czas 

dalszej nauki w poznawaniu i utrwalaniu w mowie i piśmie 

języka polskiego. 

Grupa Tulipanów 

Nauczanie zintegrowane 

Tulipany w listopadzie poznały nazwy zmysłów w języku 

polskim oraz nauczyły się sformułowań, za pomocą których 

możemy opisać te zmysły. Listopad, to również miesiąc, w 

którym przypomnieliśmy sobie polską historię dotyczącą 

odzyskania przez Polskę niepodległości.  
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W tym miesiącu rozpoczęliśmy przygotowania do szkolnego 

przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tym razem 

wcieliliśmy się w role Wietrzyków i pomagaliśmy Mikołajowi 

pakować i dostarczać prezenty w czasie świąt. W związku z tym 

nauczyliśmy się aż czterech piosenek zaprezentowanych na 

naszym występie po ostatnich zajęciach w tym roku: „Choinka 

piekna jak las”, „Nasza zima zła”, „Kochany Panie Mikołaju”, 

Opowieść gwiazdki”.  Wzięliśmy udział w konkursie na kartkę 

świateczną. Włożyliśmy w to wiele pracy najpierw projektując 

plastycznie nasze kartki, potem pisząc życzenia świąteczne 

płynące proste z naszych serc. Kolejnym wydarzeniem okazały 

się być szkolne Andrzejki, na których mogliśmy powróżyć sobie 

lejąc wosk, a potem interpretując uzyskany kształt. W tym dniu 

nie zabrakło także innych wróżb takich jak wyścig butów, 

przekłuwanie serc, losowanie imienia. W klasie usłyszeliśmy 

także o tradycjach andrzejkowych pielęgnowanych w Polsce 

kiedyś i dziś. W ostatnim dniu naszych zajęć grudniowych 

emocje sięgnęły zenitu. Ciężko pracowaliśmy w ostatnim czasie, 

aby przygotować się do występu. Co sobotę próba, śpiewanie, 

układy taneczne, wreszcie próba generalna i ….występ. 

Naprawdę warto było patrząc na twarze naszych rodziców w 

czasie przedstawienia. 

 

Grupa Słoneczników 

Język polski 

Grupa Słoneczników zimny i deszczowy listopad 

rozpoczęła rozgrzewaniem się do bitwy. Po przeczytaniu 

fragmentów opowiadania Kazimierza Szymeczko “A to 

historia! Opowiadania z dziejów Polski.” o bitwie pod 

Wiedniem i pomocy, jakiej udzielił naszym sojusznikom 

Jan III Sobieski uczniowie musieli w grupach ułożyć 

własny plan bitwy. Poznaliśmy różne formacje wojskowe, 

takie jak: piechota, kawaleria i łucznicy. Mówiliśmy 

również o przesławnej polskiej Husarii, która była 

najdzielniejszą i najmocniejszą formacją kawalerii w 

ówczesnych czasach. W tym miesiącu przyszedł też czas 

na powtórkę zasad i reguł pisowni wyrazów z “ó”, które 

utrwalaliśmy przy pomocy różnego rodzaju ćwiczeń.  

Grupa Słoneczników była również gospodarzem 

tegorocznej imprezy Andrzejkowej. Dla wszystkich 

uczniów przygotowaliśmy wróżby z omówieniem ich 

znaczenia, a także przez wielki klucz laliśmy wosk i 

odczytywaliśmy z cienia nasze wróżby. W listopadzie 

również rozpoczęliśmy próby do tegorocznego 

przedstawienia bożonarodzeniowego, w którym każdy z 

uczniów będzie odgrywał ważną rolę. Robiliśmy także 

kartki świąteczne na konkurs, samodzielnie je 

dekorowaliśmy i samodzielnie wymyślaliśmy, jakie 

życzenia powinny się na nich znaleźć. 

Grudzień, oprócz prób i kolęd minął nam również na 

poznaniu historii Św. Mikołaja. Dowiedzieliśmy się kim 

był, w jakich czasach żył i co sprawiło, że do dnia 

dzisiejszego 6 grudnia dostajemy drobne upominki.         

 

Grupa Frezji 

Nauczanie zintegrowane 
Listopad jest miesiącem, w którym naukę przeplataliśmy 

polskimi tradycjami i zwyczajami. Początek miesiąca to 

oczywiście Dzień Wszystkich Świętych – uczniowie poznali 

polskie zwyczaje związane z obchodami tego dnia, 

przeczytali piękny wiersz D. Wawiłow „Znicze”. Następną 

okazją do świętowania był Dzień Niepodległości – uczniowie 

wykonali wspaniałe lapbooki, w których zawarli informacje 

na temat Polski, jak symbole narodowe, położenie 

geograficzne, stolice Polski – te dawne i aktualną i…. wiele, 

wiele innych ciekawostek o Polsce. No i w końcu andrzejki 

– wspólne lanie wosku i odczytywanie zaklętej we wróżbie 

przyszłości było nie lada zabawą. Poza tym uczniowie 

omawiali tematy związane z jesienią, powtórzyli nazwy 

miesięcy. Poruszyliśmy też ważną tematykę związaną z 

finansami I planowaniem domowego budżetu, tutaj 

marzyliśmy na co wydamy niespodziewany zastrzyk 

gotówki. Na tym nie koniec – uczyliśmy się również o tym… 

jak się uczyć, czyli jakie warunki powinniśmy spełnić, aby 

nasz mózg efektywnie zapamiętywał nowe informacje, jak 

powinien wyglądać nasz kącik do nauki. Tutaj poznaliśmy 

Pomagatora 0513, który przybył z dalekiej planety, aby 

pomagać w nauce, czy jego pomoc okazała się właściwa? 

Uczniowie doszli do bardzo ciekawych wniosków na ten 

temat. Jak już o nauce mowa nie mogliśmy nie omówić 

korzystania z Internetu, wszak to źródło wszelkiej wiedzy, 

ale czy zawsze znajdziemy tam prawdziwe informacje? Na 

to pytanie odpowiedział na auto wiersza „Jak się nie 

zaplątać” M. Przewoźniak. W grudniu rozpoczęliśmy już 

przygotowania do świąt, uczniowie wykonali kartki 

świąteczne, które będą brały udział w wewnątrzszkolnym 

konkursie na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową, pod 

uwagę brane będzie nie tylko wykonanie kartki, ale też 

tekst życzeń świątecznych. W listopadzie też 

rozpoczęliśmy próby do świątecznego występu.  

Historia  

(Grupa Frezji i Grupa Słoneczników) 
W miesiącu listopadzie omawialiśmy życie codzienne 

mieszkańców grodów i podgrodzi w czasach pierwszych 

Piastów. Na jednej z lekcji dzieci budowały grody za 

pomocą plasteliny i patyków. Omówiliśmy też legendę “O 

Piaście Kołodzieju”, przyszlym protoplaście dynastii 

Piastów, władcy plemienia Polan. Uczniowie poznali też 

pierwszą ważną datę w historii Polski – 966 rok, Chrzest 

Polski. Na jednej z lekcji zapoznaliśmy się z podstawami 

chronologii, czyli obliczaniem czasu i umiejscowieniu 

najważniejszych wydarzeń w odpowiednim okresie, takim 

jak: era, tysiąclecie, wiek, półwiecze. W grudniu skupiliśmy 

się na omówieniu tradycji i zwyczajów związanych ze 

Świętami Bożego Narodzenia. 


