Wykaz zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018
Rodzaj zajęć

Cel

Termin

Prowadzący

Taniec to jest to…
Zajęcia kółka teatralnotanecznego – „Gwiazdy”

- stymulowanie różnych form
aktywności,
- rozwijanie wyobraźni ruchowo –
przestrzennej,
- budzenie i rozwijanie ciekawości
poznawczej,
- wdrażanie do odkrywania swoich
uzdolnień scenicznych, wczuwania
się w rolę,
-popularyzacja kultury artystycznej
wśród dzieci, rozwijanie ich zmysłu
wokalnego oraz możliwości
zaprezentowania się na scenie,
-kształcenie efektywnego
współdziałania w grupie,

wtorek
14.30-15.15

K. Jankowska –
Grzybek

Świetlicowy klub turystyczny
„Rower”

- łączenie wiedzy zdobytej w szkole z
praktyką
- rozwój zdolności obserwacyjnych i
dostrzeganie zjawisk przyczynowo –
skutkowych
-kształtowanie nawyków
prawidłowego wykorzystania walorów
środowiska geograficznego dla życia
człowieka
- poznawanie sposobów aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu.

piątek
godz.15.00
lub sobota
godz.8.30

M. Płonka
M.Kaczmarek
J.Basty
I.Hybsz

Terapia logopedyczna
„Zabawy ze smokiem
Szczepanem”

-utrwalanie wzorca danej głoski w
ciągu mownym przez szereg ćwiczeń
spontanicznych
-ćwiczenie narządów mowy w grach i
zabawach logopedycznych

poniedziałek
12.15-13.00

W. Robakowska

Z kulturą na „ty"
-zajęcia rozszerzające zakres
wiadomości związanych z szeroko
rozumianym pojęciem kultury i
edukacją polonistyczną

-budzenie poczucia własnej wartości i
podniesienie samooceny
-inspirowanie wiedzy do wzbogacenia
wiedzy, obserwowania świata z pasją
poznawczą, gromadzenie doświadczeń
intelektualnych i duchowych
-zdobycie elementarnych podstaw
wiedzy i umiejętności do możliwości
określenia siebie jako człowieka
kulturalnego

2xw miesiącu

A. Kajewska

Potyczki językowe
i matematyczne

-rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych, kształtowanie
wrażliwości na piękno literatury
-rozwijanie zainteresowań i zdolności
matematycznych, rozwiązywanie
zadań niestandardowych, budowanie
hipotez i ich weryfikacja - KL. I

czwartek
11.45-12.30

M. Banasiewicz

„Działam aktywnie na ścieżkach
przyrody”

-bliskie obcowanie z przyrodą –
doświadczenie jej wszystkimi
zmysłami
- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej,
poznawanie walorów przyrodniczych
najbliższej okolicy
-wzgłebianie tajników wody
-tropienie zwierząt zimą
-aktywne spędzanie czasu wolnego
,rozwijanie kreatywności i własnych
zainteresowań.

1 raz w
miesiącu

A.Kołodziejska

Program zajęć koła szachowego

-nauczenie wybranych uczniów gry w
szachy – poczynając od reguł gry.
-kształtowanie twórczej aktywności
dzieci i młodzieży, myślenia
przyczynowo-skutkowego oraz
umiejętności rozwiązywania
problemów.
-wdrażanie do systematycznej i
wytrwałej pracy wraz z
przestrzeganiem zasad gry „fair play”.
-ćwiczenie koncentracji, pamięci i
uwagi, logicznego myślenia i
cierpliwości, logiki i intuicji.
-zastosowania zdobytej wiedzy i
umiejętności do rozwiązywania

Środa – 8l.

M. Krupiński

problemów zarówno w zadaniach
szachowych jak i w grze.
-przygotowanie uczniów do udziału w
zawodach na różnym szczeblu, od
szkolnego zaczynając.

Zajęcia psychoedukacyjne dla
uczniów klas II-III

-budowanie zaufania i współpracy w
grupie,
- utrwalanie norm społecznych,
-komunikacja interpersonalna

czwartek
12.45-14.30

B.Głownicka

Kółko artystyczne
Mali poeci i aktorzy…

Rozwijanie umiejętności aktorskich i
poetyckich.

poniedziałek
14.25

A.Karolak-Raś
J.Basty
M.Płonka

Kółko plastyczne
I ty to potrafisz

-pozwijanie zdolności plastycznych
-poznawanie różnorodnych technik i
materiałów plastycznych

środa 6l-I-III
czwartek
8l. IV-VII

H. Pawlak

1 raz w
miesiącu

L. Smółka

czwartek -8l.

G.Matuła

Recepta na nudę…
Wycieczki, basen, teatr

-szukanie alternatywnych rozwiązań na
nudę,
-propagowanie zdrowego stylu życia

Kółko języka angielskiego

doskonalenie j. angielskiego w mowie
i piśmie

W zdrowym ciele zdrowy duch

- doskonalenie umiejętności fizycznych
wtorek – 8l.
- podnoszenie zdolności fizycznych
własnego organizmu
- szukanie alternatywnych sposobów na
dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne
- propagowanie zdrowego stylu życia

Drużyna harcerska i zuchowa
czuwaj

-nauka określonych norm społecznych
-poznawanie tradycji harcerskich
-zdobywanie sprawności i umiejętności
niezbędnych do życia
-rozwijanie uczuć patriotycznych
-praca nad samodoskonaleniem

zuchy-piątek
godz.15.00

kształcenie kulturowe w szerokim tego
słowa znaczeniu, ale odpowiednio do
podstawy programowej drugiego etapu
edukacji. Uczniowie będą mieli
możliwość poznania historii, literatury i
sztuki poprzez rozmaite, w tym
najnowocześniejsze, formy takie jak
wystawy, spektakle, spotkania
interaktywne

1 raz w
miesiącu

I.Zimmermann
G.Kryg

1x w
miesiącu
12.30-14.30

M.Kaczmarek
J.Basty

Kultura

Zajęcia kulinarne

T.Ilnicki

S.Wawrzynowicz

harcerzepiątekgodz.16.00

