Koła zainteresowań dla klas 1-2
Aktywny poranek dla kl. 2-3
Podczas zajęć uczniowie będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych mających
na celu pobudzenie organizmu, poprawy samopoczucia i metabolizmu, dodanie sobie energii
na cały dzień.
Środa, 7.40-8.25
Nauczyciel prowadzący: Kamil Reniec
Kółko przyrodnicze dla klas 1-2
Kółko przeznaczone jest dla uczniów, którzy interesują się przyrodą i chcą poszerzać swoje
wiadomości na temat otaczającego nas świata, dostrzegają jego piękno oraz konieczność
ochrony jego zasobów. Organizowane jest również w związku z przeprowadzanym w naszej
szkole Ogólnopolskim Konkursem Przyrodniczym „Świetlik”. Zajęcia mają na celu również
przygotowanie uczniów do tegorocznej edycji konkursu.
Wtorek, 14.10-14.55
Nauczyciel prowadzący: Jolanta Falkowska
Koło teatralne dla kl. 1 i 2
Celem koła

jest rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej dzieci, wspieranie ich

talentów oraz indywidualnych zdolności, praca z głosem i ciałem. Zajęcia będą rozbudzały w
uczniach zainteresowania teatrem i literaturą, przygotowywały do świadomego uczestnictwa
w życiu kulturalnym, obcowania ze sztuką. Program koła zawiera m.in. zabawy integrujące
małych aktorów; ćwiczenia w wyrażaniu przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów,
ruchów,

mimiki;

zapoznanie

z

głównymi

formami

teatralnymi,

słownictwem

i

wiadomościami dotyczącymi pojęcia teatr; zabawy w teatr; ćwiczenia ortofoniczne
usprawniające narząd mowy; odgrywanie scenek, tworzenie małych form teatralnych.
Poniedziałek, 14.10-14.55 (kl.1)
Piątek, 14.10-14.55 (kl.2)
Nauczyciel prowadzący: Paulina Rokicińska
Moliki książkowe - koło czytelniczo – literackie dla kl. 1
Koło przeznaczone jest dla uczniów klas pierwszych lubiących kontakt z książką. Ma ono na
celu wprowadzanie dzieci w świat literatury, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz
dostarczenie im pozytywnych wrażeń i przeżyć z faktu obcowania z książką. Aspekt literacki
koła wiąże się z własną twórczością dzieci. Jest to twórczość szczególnie literacka, ale
również plastyczna, ruchowa, teatralna, muzyczna. Podczas zajęć dzieci słuchają tekstów

literackich, polecają sobie dobre książki, motywują się wzajemnie do czytania, a także tworzą
własne książki, komiksy, ilustracje do tekstu, opowiadania oparte na ruchu i muzyce.
Wtorek, 13.15-14.00
Nauczyciel prowadzący: Magdalena Firysiuk
Koło MRR W. Sherborne dla kl. 1
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to koło przeznaczone dla uczniów klas 1.
Zajęcia te dają możliwość:
- kształtowania umiejętności wspólnej zabawy, kształtowania orientacji w schemacie swego
ciała oraz przestrzeni,
- rozładowania napięć z całego dnia pracy, poprzez zabawę i związane z tym pozytywne
emocje,
- integracji w grupie, motywowania do komunikowania się.
Metoda ta pobudza dzieci do twórczej aktywności.
Czwartek, 14.10-14.55
Nauczyciel prowadzący: Aneta Klapczyńska
Myślę, Rozumiem, Potrafię-Jestem! Zajęcia dla uczniów klas 1-2
Jeśli Państwa dziecko: ma trudności w wyrażaniu swoich uczuć, jest nieśmiałe, trudno mu
nawiązać bliższe relacje z rówieśnikami, działa szybciej niż myśli, nie umie powstrzymać
swoich emocji…
… to zapraszam na zajęcia, podczas których:
- będziemy się uczyć wyrażać swoje emocje i odczytywać trafnie uczucia innych,
- dowiemy się, jak poradzić sobie z problemami i sytuacjami, które wywołują lęk,
- dowiemy się, że można poradzić sobie z agresorem w zaskakująco prosty sposób,
- poznamy metody na opanowanie stresu,
- odkryjemy, że każdy z nas ma jakiś talent, który warto rozwijać.
A wreszcie – że każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny – jest ważny, mądry
i może wyrazić swoje zdanie. Ma prawo do tego, by wyrażać siebie bez ranienia innych.
Środa, 14.10-14.55
Nauczyciel prowadzący: Monika Czajka
Koło języka angielskiego Let's play
Koło z języka angielskiego skierowane do uczniów klas 2. Zajęcia będą prowadzone w formie
zabawy. Pozwoli to uczniom na wykorzystanie języka w sposób bezstresowy. Podczas zajęć
wykorzystywane będą gry planszowe, gry towarzyskie, zabawy oraz piosenki.
Poniedziałek, 14.10-14.55

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Szpond-Franczyk
Koło polonistyczne dla klas 2 (przygotowujące do konkursów)
Koło polonistyczne przeznaczone jest dla uczniów klas drugich. Ma ono na celu rozbudzanie
zainteresowania językiem polskim oraz przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
polonistycznych. Zajęcia będą uczyć świadomego i celowego posługiwania się poprawną
polszczyzną oraz wyrabiać nawyk językowej dociekliwości poznawczej. Uczniowie będą
utrwalać i rozszerzać wiadomości z zakresu nauki o języku i ortografii, doskonalić
umiejętności korzystania ze słowników, tworzyć krótkie wypowiedzi pisemne. Zgłębianie
tajników języka polskiego będzie przyjemne, gdyż wykorzystywać będziemy zabawę, ruch
oraz wszystkie zmysły. Dzieci będą korzystać z gier planszowych i multimedialnych,
ortogramów i różnych rozrywek umysłowych, tworzyć quizy i mapy myśli, ortogramy oraz
zagadki językowe. Dzięki takim metodom pracy nauka języka polskiego stanie się przyjemna
i skuteczna.
Poniedziałek, 7.40-8.25
Nauczyciel prowadzący: Magdalena Firysiuk
Koło plastyczne dla klas 1-2
Celem koła jest rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych uczniów, kształtowanie
kreatywnego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej. Kolor, forma, faktura, kompozycja,
plama barwna, kreska to zagadnienia, dzięki którym uczniowie udadzą się w podróż przez
różnorodne techniki plastyczne. Inspiracją do zajęć będzie natura, twórczość wybranych
artystów, bieżące wydarzenia, sztuka ludowa.
Piątek, 13.15-14.00
Nauczyciel prowadzący: Monika Mech
Koło wokalne – Spotkania z muzyką kl. 1
Serdecznie zapraszam na zajęcia umuzykalniające i wokalne „Spotkania z muzyką”. Celem
tych zajęć jest uwrażliwienie na muzykę poprzez rozwijanie umiejętności ruchowych i
manualnych. Spotkania będą się opierały przede wszystkim na słuchaniu różnorodnej muzyki,
śpiewaniu, grze na instrumentach Orffa, a także łączeniu elementów rytmiki z ruchem i
świetną zabawą. Poza tym jest to doskonała forma kulturalnego spędzania czasu wolnego.
Piątek, 13.15-14.00
Nauczyciel prowadzący: Karolina Berdyńska
Koło matematyczne dla klas II
Udział w zajęciach ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć
ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej,
udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych.
Środa, 13.15-14.00

Nauczyciel prowadzący: Paulina Rokicińska
Koło – Gimnastyka dla smyka
Zajęcia pozalekcyjne z gimnastyki skierowane są dla uczniów klas I. Mają na celu
wszechstronny, równomierny i symetryczny rozwój ciała. Wzmacniają mięśnie, wyrabiają
szybkość, zwinność i koordynację ruchową oraz kształtują prawidłową, zgrabną
sylwetkę. Gimnastyka stanowi doskonałe podłoże do uprawiania innych sportów –
przygotowuje organizm do różnorodnych dyscyplin sportowych. Dzieci posiadające dużą
sprawność fizyczną, gibkość, są bardziej świadome własnego ciała niż rówieśnicy. Na etapie
początkującym dzieci uczą się prawidłowo wykonywać przewroty w przód, w tył oraz inne
podstawowe elementy gimnastyki. Na początku zajęć zawsze odbywa się rozgrzewka,
rozciąganie, wzmacnianie mięśni za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń.
Nauczyciel prowadzący: Jarosław Berdyński
Wtorek, 13.15-14.00

