Polska Szkoła Weekendowa
Tegoroczny październik przemknął bardzo szybko i niepostrzeżenie. Miesiąc ten obfitował w naszej szkole w ciekawe
aktywności i zajęcia. Wszyscy zarówno uczniowie jak i nauczyciele stanęli na wysokości zadania krok po kroku skrupulatnie
realizując wcześniej wytyczone cele. Zakończyliśmy pierwszy semestr, podsumowaliśmy osiągnięcia, wyciągnęliśmy wnioski,
odpoczęliśmy w czasie przerwy, naładowaliśmy akumulatory i…. Gotowi na nowe wyzwania? Kolejny semestr czas zacząć!
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 Jabłek
Warsztaty Językowe
Nauczanie wczesnoszkolne
„Przygotowania do Jasełek Bożonarodzeniowych”
Miesiąc październik minął nam pod znakiem jesieni.
W miesiącu październiku w naszej szkole odbyły się Zajmowaliśmy się poznawaniem gatunków ptaków, uczyliśmy
warsztaty językowe mające na celu przygotowanie dzieci do się je rozpoznawać i naśladować ich dźwięki. Dowiedzieliśmy
wzięcia udziału w Jasełkach Bożonarodzeniowych.
się również jak dbać o nie w czasie zimy. Dzieci uczestniczyły
w wielu zabawach grupowych takich jak: koncert ptaków,
Grupa Borówek
olimpiada klasowa, pokaz mody w których używaliśmy technik
zamiana ról i drama. Podczas prac plastycznych towarzyszy
Nauczanie przedszkolne
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali w tym miesiącu nam muzyka klasyczna i relaksacyjna, która sprzyja
wprowadzeni w jesień przez uroczego Misia Tomaszka. wyciszeniu i pomaga w koncentracji. Oprócz pracy
Z ogromną przyjemnością poddaliśmy się urokowi tej właśnie z podręcznikiem „Figlarna kredka” rozwiązujemy zadania przy
pory roku i jak zaczarowani podążyliśmy jej śladami, pomocy multimediów. Cały czas powtarzamy i budujemy nowe
rozkoszując się wszelkimi jej urokami. Dane nam również było słownictwo, staramy się mówić całymi zdaniami, pamiętając o
skosztować jej darów, opowiedzieliśmy sobie o barwach, formach grzecznościowych. Razem wykonujemy zabawy
którymi każdego roku rozpieszcza nasze oczy i cieszy taneczne
przy
śpiewie,
ćwiczenia
ruchowo
spojrzenia. Poznaliśmy owoce dojrzewające jesienią, ptaki i dźwiękonaśladowcze, stosując się do szkolnych zasad
odlatujące do ciepłych krajów oraz zwierzęta zapadające w podczas wspólnej zabawy. Dzieci stają się swobodniejsze
sen zimowy.
i bardziej otwarte co sprzyja rozwojowi społecznemu.
Szczególnie zauroczyła nas historia skrzatów karkonoskich. Doskonale bawiliśmy się przy kalamburach, wspólnie
Dowiedzieliśmy się gdzie mieszkają, jak wyglądają i jakie postanowiliśmy wprowadzić na stałe tę zabawę do naszego
noszą czapki. Sami takie wykonaliśmy! W miesiącu planu lekcyjnego.
październiku
Miś
Tomaszek
opowiedział
nam
o bezpieczeństwie na drodze, bezpiecznym przechodzeniu na Wiedza o Polsce
drugą stronę jezdni i o drogowych znakach.
Wszystkie Borówki
wzięły udział w quizie na temat W ostatnim miesiącu „Jabłuszka” poznały wierszyk Cz.
bezpieczeństwa ruchu ulicznego oraz wykonały swoje znaki Janczarskiego „Co to jest Polska” i jak sam tytuł mówi
drogowe.
głównym tematem naszych zajęć była Polska. Uczniowie
Miś Tomaszek wprowadził nas także do krainy Figurolandii, dowiedzieli się jak wyglądają granice Polski oraz gdzie leży na
którą obroniliśmy przed złym czarownikiem. Przygotowaliśmy mapie Europy. Były kolorowanki z konturem Polski, na których
piękne pajacyki z figur geometrycznych.
dzieci zaznaczały gdzie są góry i gdzie jest morze w Polsce.
W październiku udaliśmy się również do sadu, gdzie Borówki W formie zabawy w autobus i pociąg odwiedzaliśmy
rozpoczęły swoją owocową przygodę. W czasie tej wyprawy najciekawsze miejsca w Polsce. W październiku omawialiśmy
rozwiązywaliśmy zagadki owocowo-warzywne, nauczyliśmy się również legendę „O Popielu, którego myszy zjadły” i z tej
krótkich owocowych wierszyków oraz „witaminowych” okazji urządziliśmy klasowy quiz znajomości legendy.
piosenek.
Rytmika
Na zajęciach z rytmiki dzieci miały zabawy ruchowe związane
z jesienią. Wysłuchaliśmy jesiennych piosenek "Jesienne cza
cza cza", rozmawialiśmy o dźwiękach, które nas otaczają.
Nauczyliśmy się piosenki "Krasnoludki”, graliśmy na
instrumentach perkusyjnych.

Rytmika
Rytmika , na każdych zajęciach dzieci mają zabawy ruchowe
związane z porą roku, miesiącem, dzieci wykonywały ćwiczenia
emisyjne "Śpiewający deszcz". Słuchaliśmy również WalcDesdur dokonując interpretacji utworu poprzez ruch.
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Grupa Bananów
Język polski
Banany w październiku ćwiczyły słowotwórstwo praktykując pisanie
wyrazów z „i, j, u, ó”, ćwiczyliśmy także czytanie tych wyrazów
w całych zdaniach i tekstach. Wspólnie podjęliśmy się próby
sylabizowania krótszych i dłuższych wyrazów. Współpracując
w grupach i parach stworzyliśmy „Pamiętnik plastelinowego ludka
klasy Bananów”, w którym zamieściliśmy samodzielnie opowiedziane
przez dzieci i spisane przez nauczyciela
przygody naszego
prywatnego klasowego plastelinowego ludka. Każda opowieść
opatrzona została przepięknym obrazkiem. Całość mamy zamiar
wysłać na konkurs literacki organizowany przez jedną z dublińskich
szkół polonijnych w maju 2017 roku. Innym motywem przewodnim
październikowych zajęć była jesień. Zaśpiewaliśmy piosenkę „Jestem
jesień z pełnym koszem”, opisaliśmy i omówiliśmy dary jesieni,
wykonaliśmy pracę plastyczną przedstawiającą wazon wypełniony
bukietem kolorowych jesiennych liści. Na ostatnich zajęciach w tym
miesiącu gościliśmy niebagatelną postać samego Szewczyka
Dratewki, który to opowiedział nam o swojej przygodzie dzięki
której pojął za żonę piękną królewnę.
Wiedza o Polsce
Październik był miesiącem, w którym nasi uczniowie z grupy
„Bananów” zapoznawali się z mapą, głównie z mapą Polski.
Kolorowaliśmy mapy Polski, na których zaznaczaliśmy góry, Morze
Bałtyckie, stolicę Polski i najdłuższą rzekę Polski, czyli Wisłę.
Omawialiśmy też legendę o powstaniu państwa polskiego a także
zapoznawaliśmy się z polskimi symbolami narodowymi. Tematem
ostatniej lekcji w październiku była Wisła. Czytaliśmy „Legendę
o powstaniu Wisły” i zaznaczaliśmy na mapach szlak, którym płynie
„królowa polskich rzek” oraz największe miasta przez które
przepływa.
Muzyka
Na zajęciach utrwalaliśmy nazwy instrumentów poprzez gry i zabawy
, poznaliśmy piosenki "Chodźmy do parku", "Bajka o jesiennych
wiatrach". Ćwiczyliśmy czytanie nazw instrumentów z rozsypanek
literowych. Ilustrowaliśmy piosenki
Grupa Moreli
Język polski
Miesiąc październik rozpoczęliśmy od zapoznania się z fragmentem
książki „Magda, Paweł i Ty” pt.: „Magda opowiada o sobie”. Wszyscy
uczniowie śpiewająco odpowiedzieli na pytania sprawdzające stopień
zrozumienia czytanego tekstu, następnie na jego podstawie ułożyli
zdania
i
zapisali
je
w zeszycie. Każdy uczeń napisał kilka zdań o sobie samym wg
podanego wzoru. Nauczyliśmy się także identyfikować rzeczowniki
pod względem ich rodzaju. Na zajęciach październikowych
rozmawialiśmy także o wartościach. Uczniowie doskonale potrafią
odróżnić rzeczy materialne od niematerialnych. Wszyscy ochoczo
wzięli udział w dyskusji na wierszem Danuty Gellnerowej „Jesień u
fryzjera”, wszyscy odczytali go pieczołowicie, zinterpretowaliśmy go
oraz odegraliśmy z podziałem na role. Morele prawidłowo
odpowiedziały na wszystkie pytania sprawdzające rozumienie tekstu.
Muzyka
Na październikowych zajęciach omawialiśmy gamę C-dur, ćwiczyliśmy
dźwięki na pięciolinii, nauczyliśmy się rysować klucz wiolinowy.
Rozwiązywaliśmy krzyżówki muzyczne, graliśmy na cymbałkach
dźwięki gamy C-dur. Poznaliśmy piosenkę "Tańcząca złota jesień",
tworzyliśmy muzyczne jesienne rysunki.

Historia
W październiku na lekcjach historii próbowaliśmy odpowiedzieć sobie
na takie pytanie: jak źródła historyczne opowiadają nam
o przeszłości? Oprócz omawiania różnych źródeł historycznych nasi
uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można je chronić. Kim jest
kartograf i czym się zajmuje, w jaki sposób czytamy mapę i czym
właściwie jest legenda i cóż się w niej znajduje to kolejny temat,
który był omawiany w październiku. O tym, że każdy z nas jest
niepowtarzalny i to, że wszyscy mamy swoją własną osobowość
różniącą nas od innych mówiliśmy na przedostatniej lekcji. Ostatnie
sobotnie zajęcia upłynęły na powtórzeniu poznanego materiału
i wypełnianiu zeszytów ćwiczeń.
Grupa Truskawek
Język polski
Październik grupa Truskawek zaczęła od intensywnej nauki,
poznaliśmy kolejne zasady ortografii. Tym razem skupiliśmy się na
spółgłoskach miękkich i twardych. Wyjaśniliśmy zasady zapisywania
spółgłosek miękkich i twardych, wykonaliśmy wiele, wiele ćwiczeń.
Powtórzyliśmy również słownictwo związane z marzeniami, tym razem
czytaliśmy wiersz H. Januszewskiej „Dal”. Na kolejnych zajęciach
przeczytaliśmy tekst „Receptura Wonta-Vitu” Roalda Dahla, który był
świetnym wprowadzeniem do tematu receptur, przepisów, instrukcji.
Uczyliśmy się o różnego typu instrukcjach; zapis przepisu
kulinarnego, instrukcja prania, sadzenia roślin… Poznawaliśmy znaki
graficzne, które towarzyszą instrukcjom na metkach ubrań,
instrukcje obrazkowe, które często znajdują się na opakowaniach
nasion. Przypomnieliśmy sobie jak się odczytuje cyfry rzymskie.
Uczniowie wspólnymi siłami podali i poprawnie zapisali nazwy
wszystkich 12 miesięcy w języku polskim. Na sam koniec lekcji
uczniowie zgodnie z zapisem przepisu kulinarnego usmażyli sobie
naleśniki – czytanie ze zrozumieniem na piątkę ! Naleśniki były pyszne!
Następne zajęcia poświęciliśmy kubizmowi – kierunkowi w sztuce.
Wspomnieliśmy o Pablo Picasso, poznaliśmy kilka wybranych obrazów,
następnie uczniowie wykonali rysunek tą metodą. Przeczytaliśmy
jeszcze jeden tekst, a była to „Gra w zadowolenie” E. Porter.
Wspólnie zastanawialiśmy się kiedy, w których sytuacjach życiowych
taka gra nam się może przydać, albo już się przydała. „Pojechaliśmy”
kolejny raz na wycieczkę do Warszawy, gdzie zagadnęliśmy do
Łazienek Warszawskich. ”
Muzyka
Na
październikowych
zajęciach
rozmawialiśmy
o
muzyce
w średniowieczu omawialiśmy utwory "Chorał gregoriański",
"Bogurodzica","Breve regnum". Rozwiązywaliśmy ćwiczenie muzyczne,
graliśmy na cymbałkach pieśń pochodzącą z XVw. Przypominaliśmy
sobie dźwięki gamy C-dur. Poznaliśmy trubadurów i ich twórczość.
Historia
Październikowe lekcje historii to kontynuacja tematów związanych
z dynastią Piastów. Omówiliśmy misję św. Wojciecha i czasy Bolesława
Chrobrego, zjazd gnieźnieński, jego koronację na króla Polski i kryzys
w jakim znalazła się Polska po jego śmierci. Kolejnym zagadnieniem,
którym zajmowaliśmy się w minionym miesiącu było rozbicie
dzielnicowe i kolejne próby scalenia kraju. Wszystkie lekcje poparte
były materiałami multimedialnymi, które świetnie wpływają na
wyobraźnię i bardziej zachęcają do poznawania skomplikowanych
dziejów Polski.
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