Polska Szkoła Weekendowa
Witamy serdecznie w Nowym Roku. Miesiąc styczeń rozpoczęliśmy balikiem karnawałowym. Uczciliśmy również
święto babć i dziadków przygotowując dla nich laurki. W styczniu odwiedził szkołę gość specjalny - Marcin Dominik
Głuch - pianista, dyrygent, antropolog kultury i kompozytor, który przeprowadził warszaty muzyczne " Cisza również
jest muzyką".
Od stycznia u nas kolejne zmiany. Utworzyliśmy nowe grupy, które powstały z podziału grupy przedszkolnej. Do
grona pedagogicznego dołączyły nowe nauczycielki: Karina Moździerska i Aleksandra Riquet ... po wszelkie nowości
zapraszamy na stronę szkoły www.arklowpolskaszkola.org i na https://www.facebook.com/pwskleks/
Tematy zajęć z podziałem na grupy:
Przedszkole młodsze
W styczniu Maluchy kształtowały umiejętność wyrażania
muzyki ruchem oraz poznały muzykę, którą usłyszeć można na
balu. Na kolejnych zajęciach bawiliśmy się sylabami i
przypominaliśmy sobie kolory przy pomocy chusty animacyjnej.
Nauczyliśmy się również dlaczego i jakim zwierzętom należy
pomagać w zimie oraz zaczęliśmy bawić się w porównywanie i
określanie wielkości przedmiotów.
Przedszkole starsze
W miesiącu styczniu grupa starszych przedszkolaków
poszerzała swój zakres słownictwa związanego z karnawałem,
Dniem Babci i Dziadka, ze zwierzętami oraz z urządzeniami
technicznymi wykorzystywanymi w domu. Dzieci poznały lierki
"b", "w", "g" i "e" w kontekście prostych wyrazów, podejmując
jednocześnie pierwsze próby czytania w języku polskim.
Na każdych zajęciach nauczyliśmy sie jednej piosenki, t.j. :
"Cztery słonie", "Jadą misie", "Dzień Babci"
oraz
"Hu,
hu,
ha-zima
zła".
W ramach pracy z literaturą polską
skupiliśmy się na czytaniu wierszy Brzechwy
i Tuwima. Z okazji Dnia Babci i Dziadka
wykonaliśmy przepiękne, kolorowe laurki.
Dowiedzieliśmy się również jakie zwierzęta żyją w polskich
lasach i w jaki sposób człowiek dba o nie zimą.
Na naszych zajęciach nie zabrakło także tematycznych gier i
zabaw,
przy
których
śmiechu
było
co
niemiara.
Każde spotkanie kończyliśmy miłym akcentem kulinarnym ucząc
się jak przyrządzić sałatkę owocową, makaronową i gofry.
Grupa Podstawowa Starsza
Wiedza o Polsce. Styczeń rozpoczęliśmy od powtórki tematów
przerabianych
w
poprzednim
semestrze.
Następnie
poznawaliśmy zwyczaje noworoczne w różnych krajach oraz
słownictwo związane z karnawałem. Zresztą, nawet żeśmy się
na balik karnawałowy załapali. Przy okazji poznawania nazw
miast Polski, uczniowie zgłębili tajniki nieznanej im wcześniej
gry podwórkowej - gry w kapsle. Po początkowej nieufności,
zwykłe kapsle okazały się bardzo atrakcyjnym atrybutem
podwórkowej zabawy. Miesiąc zakończyliśmy witrualną wizytą
w Muzeum Piernika w Toruniu oraz poznaliśmy Legendę o
toruńskich piernikach. Przy okazji, kilka pierniczków żeśmy na
lekcji zjedli (prawdę mówiąc to całą paczkę!).

Grupa Podstawowa Młodsza
Oto tematy styczniowych zajęć: Balik karnawałowy, Dzień
Babci i Dziadka, czarodziejska skrzynia.
Styczniowe zajęcia rozpoczęliśmy zabawą. Tego dnia nasi
podopieczni przyszli do szkoły przebrani w różne kostiumy, aby
później wziąć udział w szkolnym baliku karnawałowym. Najpierw
jednak w klasie odbyła się prezentacja tych strojów i ich krótki
opis. Następnie dzieci wykonały piękne maski karnawałowe.
Naszą zabawę rozpoczęliśmy uroczyście tańcząc Poloneza.
Wszystkie dzieci brały udział w zabawach integracyjnych, były
otwarte w kontaktach z dziećmi z innych grup, tańczyły przy
muzyce i kosztowały smakołyków. Podczas kolejnych zajęć
dzieci zrobiły laurki dla swoich ukochanych babć i dziadków.
W czasie ich wykonywania pilnie ćwiczyły wiersz „Babciu,
Dziadku coś Ci dam...”. Efekty ich pracy umieściliśmy w krótkim
filmiku, który mamy nadzieję obejrzeli seniorzy. Kolejna
sobota przyniosła nam wiele radości podczas wspólnej nauki
poprzez zabawę. Była czarodziejska skrzynia, w której dzieci
odnajdywały skarby, różne przedmioty i odgadywały ich
nazwę za pomocą dotyku. Łatwiejsze wyrazy próbowaliśmy
zapisać na tablicy. Dzieci wykonały kilka ćwiczeń z
podręcznikiem,
nauczyły się rozróżniać samogłoski od
spółgłosek, pięknie dzieliły wyrazy na sylaby, byli nawet
śmiałkowie, którzy chętnie czytali krótki tekst.
Grupa Podstawowa Starsza
J. polski: Na pierwszych, styczniowych zajęciach uczniowie
dowiedzieli się również w jaki sposób mierzony jest czas
obecnie oraz jak to było w przeszłości, Poznaliśmy takie
urządzenia jak klepsydra lub zegar
słoneczny. Z okazji zbliżającego się Dnia
Babci i Dziadka dzieci przygotowywały
kartki dla swoich dziadków. Tego też dnia
szkołę odwiedził pianista Marcin Głuch,
który przeprowadził z dziećmi zajęcia
muzyczne.
Na
kolejnych
lekcjach
uczniowie zapoznali się z twórczością
Kornela Makuszyńskiego i bohaterami
jego książek, czyli Koziołka Matołka czy Małpkę Fiki-Miki. Na
ostatnich zajęciach czytaliśmy wiersz Jana Brzechwy
"Pstryczek-elektryczek" oraz mówiliśmy o tym jak i gdzie
powstaje prąd.
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Grupa zaawansowana, j.polski
Nowy rok uczniowie rozpoczęli od tematu szkolna dyskoteka.
Omawialiśmy ubiór na dyskotekę. Używając zwrotów „ubieram
się/noszę” odmienialiśmy rzeczowniki przez przypadki
(biernik). Uczniowie projektowali swój strój na dyskotekę. Na
kolejnych zajęciach redagowaliśmy życzenia, przypominaliśmy
sobie zasady adresowania kopert. Uczniowie poznali zasady
redagowania listu. Poznaliśmy również zasady ortograficzne
dotyczące pisowni „h” i „ch”. Podjęliśmy również temat opisu
przedmiotu na podstawie opisu budowy książki. Uczyliśmy się
poprawnego redagowania wypowiedzi ustnej.
Wiedza o Polsce Styczeń rozpoczęliśmy z przytupem od testu
podsumowującego poprzedni semestr nauki. Pozwolił on nam
przypomnieć sobie co nieco o dziejach człowieka i stanowił
dobrą zaprawę przed wyprawą do starożytnej
Grecji,
której
poświęciliśmy
resztę
styczniowych zajęć. Poznaliśmy Spartan oraz
Ateńczyków, podziwialiśmy męstwo greckich
żołnierzy oraz miłość Greków do sportu.
Zagłębiliśmy się w świat bogów i herosów, a
Herakles poprowadził nas do Hadesu i z
powrotem. Ze zdziwieniem uświadomiliśmy
sobie jak wiele łączy nas ze starożytnymi
Grekami, że demokracja to ich pomysł na
ustrój państwowy. No i teraz już w końcu
wiemy, że słowo NIKE nie wymyśliła jedna z
firm odzieżowych, ale że pochodzi ono od
imienia greckiej boginii zwycięstwa.

Muzyka Styczniowe zajęcia rozpoczęliśmy w tanecznym
rytmie. Dzieci poznały tradycje balów karnawałowych
związanych z XVI w. Poznały termin "Pawana"- dawny dworski
taniec. Wysłuchały "Rex Anonim” - dawną muzykę.
Rozmawialiśmy także o walcu, o Johannie Straussie. Dzieci
wysłuchały "Walca cesarskiego". Stworzyliśmy klasową listę
przebojów, dzieci przygotowały informacje o swoich
ulubionych wykonawcach. Przenieśliśmy się na chwilkę do
Ameryki Południowej gdzie dzieci poznały sambę i rumbę. :)

Grupa średnia, j. polski W styczniu rozmawialiśmy o naszych
noworocznych postanowieniach, o zabawach karnawałowych,
czytaliśmy wiersz pt. "Noworoczne życzenia". Poznaliśmy
fragment
lektury
"Dzieci
z
Bullerbyn". Z okazji Dnia Babci i
Dziadka robiliśmy przepiękne laurki.
Opowiadaliśmy o Grenlandii, o zimie, o
zwierzętach zamieszkujących wyspę
na dalekiej północy. Poznaliśmy "ś" i
"si" czytaliśmy wiersz "Tropiciele",
rozwiązywaliśmy rebusy związane z
nowo poznanymi literkami.
Wiedza o Polsce Jak witano Nowy Rok, a także jakie są różne
zwyczaje noworoczne w Polsce i na świecie było tematem
pierwszej, poświątecznej lekcji. Kim jest poeta? Czym jest
poezja? Co to jest rym? To były pytania, na które próbowaliśmy
odpowiedzieć w połowie stycznia. Dzieci zapoznały się z
życiorysem Jana Brzechwy i próbowaliśmy zilustrować dwa
jego wiersze "Androny" oraz "Na wyspach Bergamutach". Dużo
śmiechu było podczas układania prostych rymów. Ostatnia,
styczniowa lekcja to wirtualna wyprawa do kopalni soli w
Wieliczce. W związku z tym tematem zrobiliśmy mały
eksperyment z pływającym jajkiem w osolonej wodzie i
uczniowie dowiedzieli się dlaczego tak się dzieje.
Muzyka W tym miesiącu poznaliśmy dwie piosenki "Zima zima"
oraz "Tupu tup po śniegu". Dzieci przepięknie śpiewały, grały na
instrumentch. Do utworu "Zima” A. Vivaldiego tworzyły
krajobrazy muzyczne. Rozwijały swoją wyobraźnię oraz
wrażliwość na piękno muzyki. Rozmawialiśmy o zimie w muzyce,
dzieci zrobiły swoje zimowe pudełeczka cukierkowe:).
Oglądaliśmy reprodukcje obrazów "Sójka" J.Chełmońskiego
oraz "Pejzaż zimowy z pułapką dla ptaków" P.Bruegel'a.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres szkoły
pwskleks@gmail.com
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