
Kółka zainteresowań dla kl. 0-3. Rok szkolny 2020-21 

Dzień 
tygodnia 

godzina klasa nazwa kółka charakterystyka zajęć osoba 
prowadząca 

sala 

poniedziałek 8.30 3 Kółko 
matematyczne 
Matmaniak 3   
na tropie 

Kółko matematyczne dla 
miłośników matematyki z 
klas 3, którzy 
lubią rozwiązywać zadania 
nietypowe, problemowe, 
chcą szukać matematyki w 
życiu codziennym, mierzyć, 
badać, odkrywać. 

Dagmara 
Więcek 

128 

poniedziałek 14.10 0a Warsztatownia Zajęcia rozwijające 
kreatywność, wyobraźnię i 
logiczne myślenie u dzieci. 
Będziemy razem wykonywać 
różnego rodzaju prace 
plastyczne, tworzyć i 
rozwiązywać łamigłówki, grać 
w gry planszowe oraz 
organizować zabawy 
związane z 
zainteresowaniami dzieci. 

Marta 
Krzewińska 

119 

poniedziałek 14.10 0-3 Włóczką i igłą Zajęcia rękodzielnicze dla 
małych i nieco większych, na 
których odświeżymy, nie taką 
babciną sztukę posługiwania 
się szydełkiem, czy drutami. 
Będziemy tworzyć różne 
rzeczy z włóczki, wełny 
czesankowej, filcu i tego,  co 
nam wyobraźnia podpowie. 

Katarzyna 
Błażek 

115 

poniedziałek 14.20 1 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 

114 

poniedziałek  14.20 2-3  Koduję, szyfruję, 
programuję 

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

Teresa 
Myszkowska 

215 



główkowanie i rozwijanie 
logicznego myślenia. 
 

wtorek 8.30 1 Łamigłówki 
mądrej główki. 

Na zajęciach będziemy 
rozwiązywać i układać 
różne  umysłowe  „rozrywki”: 
zagadki, łamigłówki, quizy, 
rebusy, wykreślanki, 
szyfrogramy, 
wirówki,  krzyżówki, 
labirynty, zadania logiczne, 
matematyczne, słowne itp. 

Krystyna 
Przybył 

118 
 

wtorek 14:20 3 Wymyślanki Zapraszam na zajęcia, których 
celem jest  rozwijanie 
umiejętności językowych. W 
programie m.in.: tworzenie 
krzyżówek, rebusów, 
zagadek, a także kreatywne 
pisanie oraz gry i zabawy 
językowe.   

Ewa Nawrocka 211 

wtorek 14:20 2 Kółko muzyczno 
- teatralne 

Na zajęciach budujemy swój 
warsztat wokalny, taneczny, 
aktorski. Przygotowujemy 
realizację spektakli. 

Karol 
Napieralski 
Agnieszka 
Marszałkiewicz 

118 

wtorek 14 20 0 -1 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 

 

wtorek 8.30 2 Matmaniak 2 Podczas zajęć będziemy 
rozwiązywać zagadki i 
łamigłówki 
matematyczne, podejmiemy 
próby rozwiązywania zadań 
trudnych i bardzo trudnych, 
będziemy odkrywać 
matematyczne zależności w 

Beata 
Chudziak 

sala klasy 
2c (129) 



otaczającym nas świecie, 
poznamy ciekawe gry 
matematyczne, a także 
stworzymy własne. 
 

środa 
 

14.20 kl. 3  Kółko  
doświadczalne 
„Mały 
Naukowiec”   

Rozwijanie pasji badawczej. 
Kształtowanie umiejętności  
obserwacji i opisu zjawisk 
fizycznych. 

Barbara 
Kowalik 

sala 128 

środa  14.20 0-1 Piłka nożna Nauka gry w piłkę nożną i 
strategii współpracy na 
boisku. 

Hubert 
Brychcy 

s. gim. 

środa 14.20 2-3 Łamigłówki 
mądrej główki 

Na zajęciach będziemy 
rozwiązywać i układać 
różne  umysłowe  „rozrywki”: 
zagadki, łamigłówki, quizy, 
rebusy, wykreślanki, 
szyfrogramy, 
wirówki,  krzyżówki, 
labirynty, zadania logiczne, 
matematyczne, słowne itp. 

 

Krystyna 
Przybył 

sala 120 

środa 15:15 1 Łamigłówki 
mądrej główki 

Na zajęciach będziemy 
rozwiązywać i układać 
różne  umysłowe  „rozrywki”: 
zagadki, łamigłówki, quizy, 
rebusy, wykreślanki, 
szyfrogramy, 
wirówki,  krzyżówki, 
labirynty, zadania logiczne, 
matematyczne, słowne itp. 

Krystyna 
Przybył 

sala 120 

środa 15.05 2-3 Kółko 
komputerowe 
“koduję, 
szyfruję, 
programuję” 

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 sala komp. 
w piwnicy 

środa 14.10 1c Warsztatownia  
z wychowawcą 

Kółko rozwijające szeroki 
aspekt zainteresowań - od 
eksperymentów i 
doświadczeń, przez zabawy 
plastyczne, po łamigłówki 
matematyczne 

Katarzyna 
Błażek 

115 



czwartek 14.20 3 „Klapsy – 
popołudnie z 
dobrym filmem” 

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 
Iza 
Zawartowska 

 

czwartek 14 20 2-3 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 

 

czwartek 14:20 0b Warsztatownia  
z wychowawcą 

Zajęcia rozwijające 
kreatywne i logiczne 
myślenie. Dzieci będą 
wykonywać różne prace 
techniczne, grać w gry 
matematyczne 
przeprowadzać różne 
doświadczenia 

Karolina 
Mikuła 

121 

czwartek 14.10 0-1 Twórcze bajki Wyrażanie przeżyć i emocji, 
lęków i radości poprzez 
ekspresję plastyczną i 
teatralną .  

Paulina 
Jakubowicz 

 

piątek 14.15 2-3 Piłka nożna Zajęcia doskonalące naukę i 
strategię gry w piłkę nożną. 

Hubert 
Brychcy 

s. gim. 

piątek 14.15 0 -3 Zabawy 
sportowe i gry 
zespołowe 

Zajęcia sportowo –
rekreacyjne z elementami 
zabaw ruchowych i gier 
zespołowych. 

Łukasz 
Dziewulski 

s. gim. 
 

piątek 15.10 3 Kółko muzyczno 
- teatralne 

Na zajęciach budujemy swój 
warsztat wokalny, taneczny, 
aktorski. Przygotowujemy 
realizację spektakli. 

Karol 
Napieralski 
Ewa Nawrocka 

211 

 
 


