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Zakończyliśmy kolejny rok nauki w polskiej szkole. Uczniowie dzielnie i wytrwale pracowali co sobota, poniżej 

krótkie podsumowanie tematów, które omówiliśmy z naszymi uczniami. 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 rozmawialiśmy o życiu na łące, 

jakie zwierzątka możemy tam znaleźć oraz jakie 

kwiatki możemy zobaczyć, jak również miło spędzić 

czas z rodziną. Dzieci wykonały piękne prace 

plastyczne. Grupa poznała literke: "ł", następnie 

ćwiczyliśmy czytanie.  

Tematem kolejnych zajęć było "Moje zwierzątko", 

rozmawialiśmy o tym jak pieski pomagają nam w pracy 

np. pies policyjny lub pies przewodnik, który pomaga 

niewidomym w codziennym życiu. 

Na kolejnych zajęciach rozmawialiśmy o Dniu Matki.  

Podczas lekcji dzieci wykonały piękne laurki dla 

rodziców. 

Następnym tematem były: "prawa dziecka". 

Rozwiązaliśmy szereg zadań z książki, dzieci poznały 

literki: "h i ch" oraz zasady pisowni.  

Dzieci wysłuchały wiersza, następnie rozmawialiśmy na 

temat opowiadania.  

Rozwiązaliśmy zadania matematyczne, dzieci poznały 

kolejne literki: " ś i z" 

Dzieci czytały wiersz: Małgorzaty Strzałkowskiej 

"Przepis na lato". 

Na ostatnich zajęciach rozmawialiśmy o bezpiecznych 

formach spędzania wakacji. Jak bezpiecznie 

zachowywać się nad morzem, nad jeziorem czy też 

podczas wycieczek w góry. Rozmawialiśmy o najczęściej 

odwiedzanych miastach w Polsce, dzieci poznały nazwy 

gór, jezior oraz polskie Morze Bałtyckie.  

Na koniec lekcji dzieci uczestniczyły w grach i 

zabawach ruchowych.  

 

 

 

Grupa Pani Magdaleny 

W miesiącu kwietniu mieliśmy tylko dwa spotkania, jak 

zawsze pracowaliśmy nad czytaniem, ćwiczyliśmy pisanie 

i staraliśmy się układać piękne zdania po polsku. Tematem 

przewodnim była przyroda i zachodzące w niej zmiany. 

Przypomnieliśmy sobie pory roku. Poznaliśmy owady. 

W miesiącu maju rozmawialiśmy o majowych świętach: 

pierwszym i trzecim maja. Przypomnieliśmy sobie 

symbole naszej Ojczyzny.  Rozmawialiśmy o miejscach 

skąd pochodzi nasza rodzina i korzeniach. Kolejnym 

tematem były duże miasta Polski i ich zabytki. Na 

ostatnich zajęciach maja poznaliśmy słynne budowle na 

świecie i niesamowite muzea. 

Miesiąc czerwiec upłynął nam na poznawaniu smoków i 

dinozaurów. Czytaliśmy bajkę o Smoku Wawelskim, 

kleiliśmy smoka z rolki po papierze i budowaliśmy park 

dinozaurów. Na ostatnich zajęciach omawialiśmy, jak 

dbać o siebie na wakacjach i uczestniczyliśmy w zajęciach 

sportowych. 

 

Grupa Pani Moniki 

Pierwsze, poświąteczne zajęcia poświęciliśmy omówieniu 

Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Oba święta 

obchodzone są 2 maja. Przy okazji tego tematu 

skupiliśmy się tutaj na głosce „dz” i wykonaliśmy szereg 

ćwiczeń, aby utrwalić poprawna pisownię.  

W czasie kolejnych zajęć rozmawialiśmy o zakupach. 

Zastanawialiśmy się, co można kupić w drogerii a co w 

sklepie papierniczym, a właściwie po co idzie się do sklepu 

obuwniczego. To zakupowe słownictwo poprowadziło nas 

do rozważań na temat pieniędzy. Uczniowie wzięli udział 

w debacie: „Czy dzieci potrzebują kieszonkowe?”. Bardzo 

ciekawe wnioski wyciągnęliśmy z tej dyskusji.  

Następnie był Dzień Dziecka, więc uczyliśmy się o 

prawach dziecka i o postaci Janusza Korczaka, twórcy 

innowacyjnego systemu wychowawczego opierającego się 

na potrzebach dziecka. 

Podczas zajęć poznaliśmy legendę, która wyjaśniła nam 

„Dlaczego woda morska jest słona?” Dowiedzieliśmy się, 

że kiedyś przez Europę prowadził Bursztynowe szlak a te 

piękne, żółte kamyki, które teraz są elementem biżuterii  
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kiedyś miały ogromną wartość i można je było wymienić 

na inne towary.   

Ostatnie spotkanie posłużyło nam do omówienia 

tematów letnich. Zastanawialiśmy się jak będziemy 

spędzać wakacje, jakie niespodzianki przygotowali 

uczniom na wakacje rodzice. W ramach przygotowań 

nauczyliśmy się jak adresować pocztówki i jak napisać 

pozdrowienia z wyjazdu. 

W czasie wszystkich zajęć dużo czytaliśmy, 

słuchaliśmy, pisaliśmy a nawet tworzyliśmy. Uczniowie 

napisali własne scenariusz legendy o Smoku Wawelskim 

i wyreżyserowali przedstawienie 

    

 

Drodzy Państwo! 

 

Serdecznie dziękujemy za okazane 

zaufanie i zgłoszenie dzieci do naszej 

szkoły. Gratulujemy wszystkim uczniom 

wytrwałości w nauce języka polskiego! 

Dziękujemy im za radość i uśmiech w 

każdą sobotę. Teraz życzymy wszystkim 

wspaniałych wakacji!  

 

Kadra PWS Kleks 

 


