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Grudzień minął w naszej szkole bardzo szybko. Dlaczego tak szybko? A no dlatego, że jak zwykle bardzo dużo się działo. Mowa oczywiście o 

„Zimowym koncercie”, do którego wszyscy uczniowie Kleksa pieczołowicie się przygotowywali. Spotkania, próby, śpiewy, recytacje, 

przygotowanie sceny, strojów, konkursy, loterie, św. Mikołaj i wiele innych ciekawych, niezwykle ekscytujących wydarzeń. Jedno jest pewne: 

nie może tu być mowy o próżnowaniu, raczej o ciężkiej, ale jakże przyjemnej pracy. 

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: 

Przedstawienie „Koncert zimowy” 

9-ego grudnia w naszej szkole odbyło się 

przedstawienie, w którym wzięli udział wszyscy 

uczniowie. Treścią przygotowanej na zajęciach 

artystycznych sztuki była zima i związane z nią 

zwyczaje. Rzecz dotyczyła zimowej aury, pogody 

sportów zimowych, przyrody i zachodzących w niej 

zmian o tej porze roku. Zahaczyliśmy również o wątek 

świąteczny poświęcając część przedstawienia 

przepięknej bożonarodzeniowej choince. Wszystkie 

dzieci cudownie się przygotowały, nauczyły swoich 

tekstów oraz tekstów prezentowanych utworów 

muzycznych takich jak: „Kochany Panie Mikołaju”, „Zima 

zła”, „Na gałązce choinkowej”, „Biały walczyk”, 

„Grudniowa Ballada”.  

Grupa Borówek 

Nauczanie przedszkolne 

Borówki w grudniu omawiały prawdziwą historię 

Mikołaja. Dzieci udzielały krótkich wypowiedzi ustnych 

na temat świątecznych tradycji polskich. 

Przygotowywaliśmy dekoracje świąteczne na kiermasz. 

Wszystkie maluszki ciężko pracowały nad kartkami 

świątecznymi, aby wziąć udział w konkursie. Trenowały 

białego walczyka, żeby móc zatańczyć przed rodzicami 

podczas koncertu zimowego oraz pilnie uczyły się  

piosenek do występu. Grudzień minął nam zdecydowanie  

pod znakiem świątecznej atmosfery. 

Grupa Malinek 

Nauczanie wczesnoszkolne 

Tematem zajęć był Święty Mikołaj, rozmawialiśmy z 

dziećmi na temat pór roku, miesięcy, obchodzonych 

imienin. Wszyscy razem zastanawialiśmy się jak wygląda 

św. Mikołaj, jak jest ubrany. Następnie rozwiązywaliśmy 

zadania z książki. Dzieci wysłuchały wiersza „Mikołaj” 

Wandy Chotomskiej, poznały literkę „I,i”. Uczniowie 

opowiadali o tym co widzą na obrazkach oraz 

odnajdywali różnice między dwoma obrazkami, czytali 

poszczególne wyrazy i poznawali ich znaczenie. Dzieci 

odpowiadały na pytania dotyczące Św. Mikołaja 

następnie wykonały śliczne kartki świąteczne. Na koniec 

zajęć wspólnie śpiewaliśmy piosenki  oraz kolorowaliśmy 

kolorowanki.  

Grupa Jabłuszek 

Nauczanie zintegrowane 

W grudniu pracowaliśmy z literkami h i c. Uczniowie 

poznali pisownię wyrazów: huśtawka, herbata, hełm, 

harfa, hipopotam, hiena, hokeista, hulajnoga i wiele, wiele 

innych ... Wspólnie bawiliśmy się w odszukiwanie 

zapisanych wyrazów. Poszukiwaliśmy również literki C w 

tekstach i układankach obrazowych... Część zajęć 

poświęciliśmy przygotowaniom do „Zimowego koncertu”. 

 

                    
 

Grupa Bananów 

Nauczanie zintegrowane 

W grudniu podobnie jak i i pozostałe grupy skupiliśmy się 

na tematyce świątecznej. Ćwiczyliśmy umiejętność 

udzielania dłuższej wypowiedzi ustnej wypowiadając się 

na temat naszych doświadczeń związanych z obchodami 

Świąt Bożego Narodzenia w naszych domach, 

porównywaliśmy je z tradycjami pielęgnowanymi w 

Polsce. Uczyliśmy się śpiewać piosenki o tematyce 

zimowej („Kochany Panie Mikołaju”, „Zima zła”, „Na 

gałązce choinkowej”, „Biały walczyk”, „Grudniowa 

Ballada”), których to znajomość wykorzystaliśmy 

prezentując swoje umiejętności w przedstawieniu. 

Ponadto  w ramach konkursu na najładniejszą kartkę 

świąteczną, wykonaliśmy przepiękne kartki 

bożonarodzeniowe. Obejrzeliśmy i omówiliśmy film pt.: 

„Prawdziwa historia św. Mikołaja”. Poza tym skupiliśmy 

się na omówieniu słownictwa z dziedziny przyrody 

poznając rodzaje lasów i drzew, opisując warstwy lasu 

oraz nocne i dzienne zwierzęta. W grudniu 

przeznaczyliśmy sporo czasu na ćwiczenie umiejętności 

pisania w języku polskim wykonując szereg ćwiczeń 

leksykalnych w naszych zeszytach ćwiczeń. 
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Grupa Moreli  

Nauczanie zintegrowane 

Podczas pierwszych grudniowych zajęć grupa Moreli 

brała udział w konkursie na najładniejszą i najbardziej 

zgodną z tradycją kartkę bożonarodzeniową. Uczniowie 

samodzielnie musieli stworzyć projekt kartki, a 

następnie go wykonać. Dodatkowo byli zobowiązani 

wymyślić i napisać piękne życzenia dla rodziny i bliskich. 

Morele podeszły do zadania z ogromnym entuzjazmem i 

zaangażowaniem, co zaowocowało aż dwiema z trzech 

nagród konkursowych dla tej grupy.  

Następnie przybliżaliśmy sobie polskie tradycje 

świąteczne i prowadziliśmy ożywioną dyskusję na temat 

tradycji bożonarodzeniowych w domach uczniów. 

Wszystko przy akompaniamencie polskich kolęd. 

Podczas zajęć także ćwiczyliśmy piosenki do 

świątecznego przedstawienia, żeby na próbie generalnej 

obyło się już bez pomyłek.  

Ostatnie grudniowe zajęcia były najprzyjemniejszymi w 

tym roku, gdyż to Państwo - rodziny i przyjaciele 

uczniów- mogli w nich z nami uczestniczyć. Po porannej 

próbie generalnej odbyło się tak długo wyczekiwane i 

ciężko przez uczniów przygotowywane przedstawienie 

świąteczne pt. "Koncert Zimowy". Każda grupa miała 

swój mały program indywidualny, ponadto wszyscy 

uczniowie wspólnie przygotowali piękne piosenki. Nie 

zabrakło również na przedstawieniu gościa specjalnego 

- w tym roku była to Pani Mikołajowa, która postanowiła 

odciążyć odrobinę swego męża i osobiście wręczyć 

dzieciom słodycze i drobne upominki. Zwieńczeniem 

naszej wspólnej zabawy była loteria, w której rodzice i 

dzieci mogli wziąć udział i wygrać wartościowe nagrody, 

a przy okazji wspomóc tym samym naszą szkołę, za co 

serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy.  

 

           

 
 

Grupa Truskawek 

Język polski 

W grudniu grupa Truskawek rozpracowywała wyrażenia 

frazeologiczne zawarte w reklamach.  Dziewczyny nie 

rozklejały się tylko dzielnie podjęły się odszyfrowywania 

znaczeń wyrażeń. Nikt w klasie nie strugał wariata, 

wszyscy łamali głowy, aby rozumieć tę chińszczyznę. W 

grudniu część zajęć poświęciliśmy przygotowaniom do 

„Zimowego koncertu”. 

 

Historia 

W grudniu zaczęliśmy poznawać zwyczaje oraz życie 

szlachty. Tuż przed przerwą świąteczną poznaliśmy 

również nową grę edukacyjną "Polsko! Chcę Cię 

poznawać!", którą można sobie samemu pobrać ze 

strony: http://perlywkoronie.pl/gra/gra-do-pobrania. 

Gra powstała w ramach programu "Perły w Koronie" z 

inicjatywy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Uczniowie 

PWS KLEKS tworzyli mapę myśli przy użyciu kart gry, 

dotyczących poznanych już epok: średniowiecza oraz 

odrodzenia. 

 

 

Pozdrawiamy i Do siego roku! 
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