
Kółka zainteresowań dla kl. 0-3. Rok szkolny 2022-23. 

Dzień 
tyg. 

Godz. Klasa Max 
liczba 
osób 

Nazwa kółka Charakterystyka zajęć Osoba prowadząca 

Pon. 14:20 1 18 SKS. 
Piłka nożna  

Doskonalenie gry zespołowej w piłkę nożną Hubert Brychcy 

Pon. 15:15 2-3 18 SKS.  
Piłka nożna 

Doskonalenie gry zespołowej  
w piłkę nożną  

Hubert Brychcy 

Pon. 14:20 2-3 18 Klub podróżników  
“Tutam” 

Celem kółka jest rozbudzanie w dzieciach zainteresowań poznawczych, 
przybliżanie kultury i zwyczajów w wybranych państwach na różnych 
kontynentach z całym ich bogactwem, poznanie flory i fauny oraz nauka 
tolerancji. Wykorzystamy mapy, książki, filmy, fotografie, opowieści,..... 
Będziemy planować wycieczki i pakować na wyjazd, a wszystko z 
“paszportem “w ręku będziemy dokumentować w Dziennikach Podróży. 
Dzieci nauczą się, że na świecie mówimy różnymi językami, różnimy się 
wyglądem, ale wszyscy jesteśmy do siebie podobni i nawzajem od siebie 
zależni.  

Dagmara Więcek 

Pon. 14:20 2 18 Kółko doświadczalne 
Mały Naukowiec 

Zaciekawienie światem przyrody i rozwijanie pasji poznawczych. 
Motywowanie uczniów do poznawania zjawisk przyrodniczych w 
sposób aktywny, dociekliwy i wytrwały. 
 

Natalia Tybiszewska 

Pon. 14:20 1 18 Między nami 
Pierwszakami 

Motto naszych zajęć: “Zawsze w grupie, nigdy sam - bawię się i gram” 
Na zajęciach, przy okazji świetnej zabawy w zespole, będziemy 
eksperymentować, zdobywać nowe umiejętności społeczne, poznawać 
nasze otoczenie wszystkimi zmysłami. Usprawnimy naszą komunikację 
werbalną i niewerbalną, uruchomimy całe pokłady kreatywności i 
twórczego myślenia. a przede wszystkim, na własnej skórze odczujemy 
znaczenie słów “W grupie - siła”.  
 

Beata Chudziak 

Pon. 14:20 2-5 18 Łyżwy Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach 
 

Jacek Paradowski 

Pon. 7:40 2-3 12 Kółko szachowe Zapraszam wszystkich pasjonatów królewskiej gry.  
Na kółku szachowym będziemy: 

- rozgrywać wspaniałe partie szachowe, 
-  analizować rozgrywki własne oraz podpatrywać grę szachowych 

Emilia Podymska 



mistrzów, 
- rozwiązywać ciekawe zadania szachowe, 
- przygotowywać się  do gry w turniejach szachowych. 

 

Pon. 15:15 1 18 Poczytajki Spotkania dla dzieci, które lubią słuchać historii zabawnych i 
wzruszających, dla tych którzy w literaturze dziecięcej szukają 
odpowiedzi na naprawdę trudne pytania. Będziemy czytać i 
dyskutować o tym co w życiu ważne.  
 

Justyna Nowaczyk 

Pon. 14:20 3a, 3b 18 Logiczno- 
matematyczne 
zmagania 

Zajęcia dla dzieci, które mają ochotę zmierzyć się z łamigłówkami, 
zakodowanymi informacjami. Podczas zajęć będziemy rozwijać logiczne 
myślenie. 
 

Paulina Lauda 

Wt. 14:20 1 12 
 

Po nitce do kłębka W programie: zabawy włóczką, robótki ręczne, wyplatanie na 
paluszkach, a także podstawy szycia, tkania i haftowania. Zajęcia w 
przyjemny sposób rozwijają sprawność ręki, wytrwałość oraz 
umiejętność koncentracji. Są także są okazją do twórczego działania. 
 

Ewa Nawrocka 

Wt.  14:20 3 18 Kółko doświadczalne 
Mały Naukowiec 

Zaciekawienie światem przyrody i rozwijanie pasji poznawczych. 
Motywowanie uczniów do poznawania zjawisk przyrodniczych w 
sposób aktywny, dociekliwy i wytrwały. 
 

Barbara Kowalik 

Wt. 
 

14:20 2 18 Kółko komputerowe Zajęcia będą polegały na nauce podstaw programowania przy pomocy 
różnych aplikacji z użyciem programowania blokowego. Ich zadaniem 
będzie rozpowszechnianie nauki programowania poprzez zabawę, 
wspólne główkowanie i rozwijanie logicznego myślenia. 
 

Jakub Laszuk 

Wt. 14:20 0-1 18 
 

“Francja- elegancja… 
czyli podróże po 
Europie” 

Poszerzenie wiedzy nt. wybranych państw Europy, kształtowanie 
poczucia wspólnoty, rozwijanie zainteresowań związanych z turystyką- 
w oparciu o przyjazne dzieciom “narzędzia”- śpiew, taniec, plastykę, 
pracę z książką czy działalność kulinarną. 
 

Natalia Łuczak 

Wt. 15:15 1 
 

18 Kółko komputerowe 
“Mali Koderzy” 

Zajęcia będą polegały na nauce podstaw programowania przy pomocy 
różnych aplikacji z użyciem programowania blokowego. Ich zadaniem 
będzie rozpowszechnianie nauki programowania poprzez zabawę, 
wspólne główkowanie i rozwijanie logicznego myślenia. 
 

Aneta Dwornik 



Wt. 14:20 0 12 Kółko szachowe Zapraszam wszystkich pasjonatów królewskiej gry. Na kółku 
szachowym będziemy: 
- rozgrywać wspaniałe partie szachowe, 
-  analizować rozgrywki własne oraz podpatrywać grę szachowych 
mistrzów, 
- rozwiązywać ciekawe zadania szachowe, 
- przygotowywać się  do gry w turniejach szachowych. 
 

Emilia Podymska 

Wt. 15:15 1 12 Kółko szachowe Zapraszam wszystkich pasjonatów królewskiej gry. Na kółku 
szachowym będziemy: 
- rozgrywać wspaniałe partie szachowe, 
-  analizować rozgrywki własne oraz podpatrywać grę szachowych 
mistrzów, 
- rozwiązywać ciekawe zadania szachowe, 
- przygotowywać się  do gry w turniejach szachowych. 
 

Emilia Podymska 

Wt. 14:20 2-3 18 KOC - Klub Osób 
Czytających 

Zajęcia, na których dzieci w ciszy i spokoju będą mogły zagłębić się w 
lekturze wybranych przez siebie książek. Po przeczytaniu danego tekstu 
i w kreatywny sposób podsumują, co je zainteresowało, zaskoczyło lub 
zniechęciło (bohaterowie/ki, treść, wyciągnięte nauki, morały lub 
cytaty). Wnioski będą mogły być przedstawione w dowolny sposób (w 
formie plakatu, lapbooka, albumu, ustnie itp.) przy wykorzystaniu 
wybranej techniki – opis, rysunek, kolaż, malowanie, doodle i inne. 
 

Marta Krzewińska 

Wt. 14:20 3 15 Kółko filmowe Oglądamy ciekawe filmy dla dzieci produkowane w różnych krajach i w 
różnych czasach; dyskutujemy na ich temat, poszerzamy wiedzę na 
temat sztuki filmowej. 
 

Ewa Korcz 

Śr. 15:35 2 18 Kółko komputerowe Zajęcia będą polegały na nauce podstaw programowania przy pomocy 
różnych aplikacji z użyciem programowania blokowego. Ich zadaniem 
będzie rozpowszechnianie nauki programowania poprzez zabawę, 
wspólne główkowanie i rozwijanie logicznego myślenia. 
 

Jakub Laszuk 

Śr. 14:20 0-1 18 Emocje pod lupą- 
spotkanie z 
inspektorem 
Krokodylem 
 

Budowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez poznanie i nazywanie 
wybranych emocji, poczucie odpowiedzialności i kontroli zachowań. Do 
świata przeżyć zaprasza zabawny gad, który nauczy dzieci 
rozpoznawać, mierzyć i regulować uczucia.  
 

Natalia Łuczak 



Śr. 14:20 0-1 18 W rytmicznym kręgu Zajęcia muzyczno-ruchowe. Dzieci będą tańczyć, śpiewać, grać na 
instrumentach perkusyjnych. 
 

Agnieszka 
Marszałkiewicz 

Śr. 15:15 
 

0-1 16 Kółko doświadczalne 
Mały Naukowiec 

Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowymi z elementami 
pokazowymi w oparciu o aktywne techniki pracy (badawcze i 
eksperymentalne). Dzieci będą miały okazję samodzielnie wykonywać 
bezpieczne i proste doświadczenia fizyczne oraz chemiczne. 
 

Aneta Dwornik 

Śr. 14:20 3c 18 Logiczno- 
matematyczne 
zmagania 

Zajęcia dla dzieci, które mają ochotę zmierzyć się z łamigłówkami, 
zakodowanymi informacjami. Podczas zajęć będziemy rozwijać logiczne 
i matematyczne myślenie 
 

Krystyna Przybył 

Czw. 14:20 0-1 16 Kółko doświadczalne 
Mały Naukowiec 

Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowymi z elementami 
pokazowymi w oparciu o aktywne techniki pracy (badawcze i 
eksperymentalne). Dzieci będą miały okazję samodzielnie wykonywać 
bezpieczne i proste doświadczenia fizyczne oraz chemiczne. 
 

Aneta Dwornik 

Czw. 15:15 
 

0-1 16 Mały Konstruktor - 
zajęcia z 
majsterkowania 

Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowymi z elementami 
pokazowymi w oparciu o aktywne techniki pracy (badawcze i 
eksperymentalne). Dzieci będą miały okazję samodzielnie wykonywać 
bezpieczne i proste doświadczenia fizyczne oraz chemiczne. 
 

Aneta Dwornik 

Czw. 14:20 0 16 Coś z niczego Na zajęciach tworzymy różne przedmioty z rzeczy będących w zasięgu 
ręki. Rzeczom, które uważane są za zbędne, niepotrzebne damy „nowe 
życie". Udowodnimy, że rzeczy nie są takie jak nam się wydaje, że 
gazeta ma wiele zastosowań, że nie warto wyrzucać jednorazowych 
reklamówek, a plastikowe butelki chciałyby być kimś innym...... 
Poznamy popularne formy rękodzielnicze ( filcowanie, collage, 
papierowa wiklina, glina...).  
 

Grażyna Smelkowska-
Bober 

Czw. 15:15 1-3 16 Coś z niczego Na zajęciach tworzymy różne przedmioty z rzeczy będących w zasięgu 
ręki. Rzeczom, które uważane są za zbędne, niepotrzebne damy „nowe 
życie". Udowodnimy, że rzeczy nie są takie jak nam się wydaje, że 
gazeta ma wiele zastosowań, że nie warto wyrzucać jednorazowych 
reklamówek, a plastikowe butelki chciałyby być kimś innym...... 
Poznamy popularne formy rękodzielnicze ( filcowanie, collage, 
papierowa wiklina, glina...).  
 

Grażyna Smelkowska-
Bober 



Czw. 14.20 
 

2 16 Matematyczny Klub 
Karciany 2 

Będziemy doskonalili umiejętności matematyczne w rozgrywkach 
karcianych. Wartością dodaną będzie tutaj także nabywanie 
umiejętności znoszenia porażki i okazywania radości z wygranej. 
Dowiemy się co to znaczy fair play. Karty doskonale wpłyną także na 
sprawność manualną.  
Zajęcia z wykorzystaniem Kart Grabowskiego. 
 

Justyna Nowaczyk 

Czw. 14:20 2-3 15 Kółko kulinarne Będziemy gotować i degustować smaczne i zdrowe dania, tworzone 
głównie z produktów sezonowych.  
Na kółku będziemy rozwijać świadomość związaną  
ze zdrowym odżywianiem. 
 

Ewa Korcz 
Karolina Mikuła 

Czw. 14:20 2-3 15 Supełek z pętelką Węzły, supełki, sploty, sznurki, wełenki…Poczujecie ich miękkość, 
nauczycie się podstawowych splotów makramowych. Ćwiczenie 
kreatywności i skupienia gwarantowane! Satysfakcja z własnoręcznie 
wykonanej ozdoby i rozwijanie zdolności manualnych. 
 

 
Małgorzata Skibińska 

Pt. 14:10 0-1 20 SKS Zabawy i zespołowe gry sportowe 
 

Dominika Bamber 

Pt. 15:10 2-3 20 SKS Zabawy i zespołowe gry sportowe 
 

Dominika Bamber 

Pt.  16:30 2-3 20 SKS Piłka nożna 
 

Hubert Brychcy 

Pt. 14:20 
 

3 18 Kółko doświadczalne 
Mały Naukowiec 

Zaciekawienie światem przyrody i rozwijanie pasji poznawczych. 
Motywowanie uczniów do poznawania zjawisk przyrodniczych w 
sposób aktywny, dociekliwy i wytrwały. 
 

Barbara Kowalik 

Pt. 14:20 3 18 Kółko komputerowe Zajęcia będą polegały na nauce podstaw programowania przy pomocy 
różnych aplikacji z użyciem programowania blokowego. Ich zadaniem 
będzie rozpowszechnianie nauki programowania poprzez zabawę, 
wspólne główkowanie i rozwijanie logicznego myślenia. 
 

Jakub Laszuk 

Pt. 14:20 3 12 (15) Zespół teatralno-
estradowy 

Zespół tworzy spektakle teatralno - muzyczne (najczęściej w formie 
musicalu), które wykonuje na forum szkoły, w ramach projektów i 
imprez szkolnych. Pracujemy nad wokalistyką zespołową, ruchem 
choreograficznym i scenicznym oraz budujemy warsztat aktorski.  
 

Karol Napieralski 



Pt. 15:15 3 18 Kółko komputerowe Zajęcia będą polegały na nauce podstaw programowania przy pomocy 
różnych aplikacji z użyciem programowania blokowego. Ich zadaniem 
będzie rozpowszechnianie nauki programowania poprzez zabawę, 
wspólne główkowanie i rozwijanie logicznego myślenia. 
 

Jakub Laszuk 

 

 

 


