PORANNE ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA DODATKOWE:
TERMIN
ZAJĘĆ

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PONIEDZIAŁEK
10.30-11.30

Spotkania z mitologią grecką

2a,3b,4b Małgorzata Rogowska

NAUCZYCIEL
PROWADZĄCY

Na cotygodniowych zajęciach uczestnicy
usłyszą historie bohaterów z wybranego
mitu, poznają znaczenie wybranego
związku frazeologicznego, wezmą udział
w zabawie tematycznej oraz stworzą
prace plastyczne.

WTOREK
9.00-10.00

Terapia książką.

1b,2b,3a, Grażyna Zakrzewska
Joanna Nieroda
4d

Zabawy na wyciszenie i współpracę
w grupie.
Podczas zajęć bawimy się w różnego
rodzaju zabawy mające na celu
uświadomienie dzieciom, że wspólne
planowanie, organizowanie oraz
wykonywanie zadań zapewnia sukces i
sprawia przyjemność.

ŚRODA
10.00-11.00

Papieroplastyka

3b,3d,5b

Paulina Płóska
Katarzyna Krycia

Technika wykonywania różnego rodzaju
ozdób i przedmiotów z papieru.

CZWARTEK
10.00 – 11. 00

„Savoir-vivre – czyli jak być
grzecznym na co dzień”

2a,3e,5a,
5c

Joanna Nieroda

PIĄTEK
10.00-11.00

Łamigłówki dla podstawówki

2b,3a,3c,

Barbara Góral

Zajęci, które pomagają rozwijać
umiejętność logicznego myślenia,
kształcą zdolności analityczne,
wzmacniają pamięć oraz ćwiczą
koncentrację.

POPOŁUDNIOWE ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA DODATKOWE:
TERMIN
ZAJĘĆ

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL
PROWADZĄCY

Poniedziałek
13.00 – 14.00

Matematyka dla sympatyka

IIIa, IIId,
IIIc

Grażyna Łęczycka

Zajęcia przeznaczone dla
uczniów ze zdolnościami
matematycznymi. Uczniów na
zajęcia wyznacza
wychowawca klasy.
Poniedziałek
13.30 – 14.30

„Savoir-vivre – czyli jak być
grzecznym na co dzień”

IIIa, IIId

Joanna Nieroda

Poniedziałek
14.30 – 15.30

Ekoludki

Ib

Iza Włodakow - Tomczuk

II, III

Paulina Płóska

IIIb, IIIe

Grażyna Łęczycka

Uwrażliwianie na potrzebę
ochrony środowiska,
kształtowanie postawy
ekologicznej. Wyrabianie
nawyków segregowania
śmieci. Propagowanie wśród
uczniów zdrowego stylu
życia. Utrwalanie
świadomości ucznia, że
warunki spożywania posiłku
mogą wpływać na jego
zdrowie itp.

Wtorek
14.00 – 15.00

Origami przestrzenne
Sztuka składania papieru w
różnorodne kształty bez
użycia nożyczek oraz kleju.

Wtorek
14.00 – 15.00

Środa
13.00 -14.00

Matematyka dla sympatyka

Zajęcia przeznaczone dla
uczniów ze zdolnościami
matematycznymi. Uczniów na
zajęcia wybiera wychowawca
klasy.
Origami płaskie z koła
I
W technice tej, model
origami wykonany jest z kilku

Katarzyna Krycia

poskładanych w odpowiednie
formy kół. Docelowa forma
origami powstaje po
zestawieniu poskładanych kół
w zwartą, jednolitą
kompozycję. Podklejamy
tylko te miejsca, które
zapewnią utrzymanie zwartej
kompozycji na kartce.

Środa
14.00 – 15.00

Zajęcia plastyczne

I, II

Joanna Wicińska

Zajęcia mają na celu
rozwijanie zainteresowań
plastycznych u dzieci,
kształtowanie wyobraźni
poprzez twórczość,
uzewnętrznianie emocji,
przeżyć, myśli. Dzieci
działając wyrażają siebie a
to wpływa na rozwój
umysłowy, doskonali procesy
poznawcze, kształtuje
spostrzegawczość.
Równocześnie dzięki
zajęciom plastycznym budzą
się nowe zainteresowania,
kształtuje się artystyczna
wrażliwość i dbałość o
estetykę. Na zajęciach będą
wykorzystywane materiały
plastyczne typu: farby,
pastele, ołówek, węgiel itp.

.
Środa
14.00 – 15.00

Bystrzaki, czyli logika na I, II
wesoło.
Podczas zajęć uczestnicy
w trakcie zabaw będą
ćwiczyć kreatywność,
spostrzegawczość, logiczne
myślenie za pomocą gier,
tangramów, sudoku, zagadek.

Małgorzata Rogowska

Środa
14.00 – 15.00

Matematyka dla sympatyka

II

Grażyna Łęczycka

IIIc i IIIb

Joanna Nieroda

Ia

Iza Włodakow -Tomczuk

Zajęcia przeznaczone dla
uczniów ze zdolnościami
matematycznymi. Uczniów na
zajęcia wyznacza
wychowawca klasy.

Czwartek
14.00-15.00

Czwartek
14.30 – 15.30

„Savoir-vivre – czyli jak być
grzecznym na co dzień”

Ekoludki
Uwrażliwianie na potrzebę
ochrony środowiska,
kształtowanie postawy
ekologicznej. Wyrabianie
nawyków segregowania
śmieci. Propagowanie wśród
uczniów zdrowego stylu
życia. Utrwalanie
świadomości ucznia, że
warunki spożywania posiłku
mogą wpływać na jego
zdrowie itp.

.
Piątek
14.00 – 15. 00

"Mały reporter" – zajęcia
dziennikarskie połączone z
wydawaniem gazetki SP 115
„Szkolne klimaty”

II, III, IV

Barbara Góral
Joanna Wicińska
Iza Włodakow- Tomczuk

Piątek
15.00 – 16.00

Szachy

IV

Małgorzata Rogowska

Termin zajęć
zostanie wybrany,
gdy zostaną ustalone
wszystkie zajęcia
pozalekcyjne w
klasach starszych.

Kółko teatralne

IV, V

Grażyna Zakrzewska

