
  Kółka zainteresowań dla kl. 0-3. Rok szkolny 2021-22. 

Dzień 
tyg. 

Godz. Klasa Nazwa kółka Charakterystyka zajęć Osoba prowadząca 

Pon. 14.10 2-3 Łyżwy 
(zajęcia 
dodatkowo 
płatne) 

Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach Jacek Paradowski 

Pon. 15.15  2 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 

Pon. 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 Bober 

Pon. 15.15 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 Bober 

Pon. 14.20-
15.05 

3 Matmaniak 3 Zajęcia, w czasie których będziemy 
zgłębiać tajniki matematyki poprzez 
zabawę i gry, a także w formie 
rozwiązywania zagadek i nietypowych 
zadań matematycznych 

Beata Chudziak 

Pon. 14.20 -
15.05 

2-3 Łamigłówki 
mądrej główki Jeśli lubisz rozwiązywać łamigłówki, te 

zajęcia są dla Ciebie. Poznasz różnego 
typu logiczne zadania ( krzyżówki, 
rebusy, labirynty, zagadki logiczne, 
szyfry, zagadki, figury magiczne itp.), 
które wspólnie rozwiążemy. Później 
możesz samodzielnie lub w grupie 
wymyślić podobne łamigłówki dla 

Krystyna Augustyniak- 
Przybył 



Twoich koleżanek i kolegów bądź 
rodziców. 

Wt. 14.10 2-3 Kółko prac 
ręcznych 
“Włóczką i igłą” 

Kontynuacja zajęć zeszłorocznych. 
Zabawy wełną, włóczką i zapomnianymi 
drutami oraz szydełkiem, a także 
elementy haftu. Zajęcia wspomagają 
koncentrację, a także w przyjemny 
sposób ćwiczą sprawność ręki. 

Katarzyna Błażek 

Wt. 14.20 3 Kółko filmowe Zapoznawanie z wartościowymi filmami 
tworzonymi dla dzieci na całym świecie. 
Pogłębianie wiedzy na temat sztuki 
filmowej. 
Rozwijanie wrażliwości, 
przygotowywanie do samodzielnego 
obcowania z kulturą.Analizowanie 
obejrzanych filmów pod względem 
formy i treści. 

Ewa Korcz 

Wt. 15.15 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 

Wt. 14.20  0-1 
 
Gr.2 

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 i chemiczne pod 
czujnym okiem nauczyciela. 
 

Aneta Dwornik 

Wt.  14.20 0-1  Tańce, 
gr. 2 

Dzieci poznają proste układy taneczne 
oraz gry i zabawy przy muzyce. 
Podczas zajęć będziemy rozwijać 
poczucie rytmu i kreatywność.  
Zajęcia taneczne to aktywna forma 
spędzania czasu.  

Bogna Stabno 

Wt. 14.20 0-1 Szachy, gr. 1 Wprowadzenie w świat szachów oraz 
doskonalenie nauki gry w szachy 

Joanna Kupsik-
Zakrzewska 

Wt. 15.15 2-3 Szachy Doskonalenie nauki gry w szachy Joanna Kupsik - 
Zakrzewska 

Wt. 14.20 2 Matematyczny 
Klub Karciany 

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 

Justyna Nowaczyk 



play. Karty doskonale wpłyną także na 
sprawność manualną. Zajęcia z 
wykorzystaniem Kart Grabowskiego.  

Śr. 7.45 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 

Śr. 14.20 0 Kółko  
przyrodniczo-
matematyczne z 
plastyką 

“ LUPKĄ I 
PĘDZLEM” 

Na zajęciach będziemy łączyć ciekawy 
świat przyrodniczy z matematyką, 
następnie na bazie zdobytej wiedzy, 
dzieci będą wykonywać prace 
plastyczne. Rozbudzanie i rozwijanie w 
uczniach zainteresowań 
matematycznych, przyrodniczych, 
wyobraźni, twórczej postawy, małej 
motoryki oraz rozwijanie umiejętności 
liczenia, mierzenia, porównywania, 
uważnej obserwacji, wyciągania 
wniosków 

Dagmara Więcek 

Śr. 15.15 0-1 SKS - piłka nożna Doskonalenie strategii i nauki gry w 
piłkę nożną 

Hubert Brychcy 

Śr. 15.15  2 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 i chemiczne pod czujnym okiem 
nauczyciela. 
 

Aneta Dwornik 

Czw.  7.45 0-1 
 

Szachy, gr. 1 Wprowadzenie do świata szachów, 
doskonalenie nauki gry w szachy. 
 

Joanna Zakrzewska 

Czw. 14.10 0-1 Szachy, gr.2 Wprowadzenie do świata szachów, 
doskonalenie nauki gry w szachy 

Joanna Zakrzewska 

Czw. 14.00 0-1 
 

Tańce, 
gr. 2 

Nauka prostych układów tanecznych 
oraz gry i zabawy przy muzyce. 
Podczas zajęć będziemy rozwijać 
poczucie rytmu i kreatywność.  
Zajęcia taneczne to aktywna forma 
spędzania czasu.  
 

Bogna Stabno 

Czw. 14.50 2-3 Tańce Nauka prostych układów tanecznych 
oraz gry i zabawy przy muzyce. 
Podczas zajęć będziemy rozwijać 
poczucie rytmu i kreatywność.  

Bogna Stabno 



Zajęcia taneczne to aktywna forma 
spędzania czasu.  

Czw. 14.20 1-3 KOC - Klub Osób 
Czytających 

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

Marta Krzewińska 

Czw. 14.20 3 Kółko 
doświadczalne 
“Mały 
Naukowiec” 

Zajęcia o charakterze badawczym i 
eksperymentalnym. Samodzielne 
wykonywanie prostych doświadczeń. 
Rozwijanie zainteresowań 
przyrodniczych w sposób aktywny i 
dociekliwy. 

 
Barbara Kowalik        

Czw. 14:10 3  Kółko 
Medioznawców 

Cykliczne spotkania poświęcone 
tematyce szeroko pojętych mediów. 
Nauczymy się prezentacji, wywiadów i 
pobawimy się odrobinę słowem, oraz 
obrazem .  

Anna Janczewska  
 

Czw. 15.15 0-1, 
gr.2 

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 i chemiczne pod 
czujnym okiem nauczyciela. 
 

Aneta Dwornik 

Pt. 14:20 1 Malowanie 
literami-kółko 
kaligraficzne 

Zajęcia rozwijające kreatywność, 
estetyczne pismo oraz służące 
oswajaniu się z piórem. Podczas 
spotkań dzieci będą poznawać i tworzyć 
różne czcionki i niekonwencjonalnie 
wykorzystywać różne przybory 
piśmiennicze. 

Karolina Mikuła 

Pt. 14:10 0-1 Kółko prac 
ręcznych 
“Po nitce do 
kłębka” 

W programie: zabawy włóczką, robótki 
ręczne, wyplatanie na paluszkach, a 
także nauka szycia podstawowymi 
ściegami. Zajęcia w przyjemny sposób 
rozwijają sprawność ręki i  umiejętność 
koncentracji. Są także okazją do 
twórczego działania. 

Ewa Nawrocka 

Pt. 14.10 2-3 SKS -piłka nożna Doskonalenie strategii i nauki gry w 
piłkę nożną 

Hubert Brychcy 

Pt. 15.15 2-3 Kółko teatralno - 
estradowe 

Zajęcia przygotowujące dzieci do 
realizacji spektakli opartych o teatr, 
śpiew i taniec. 

Karol Napieralski 



 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 0-3. Rok szkolny 2021-22. 

Dzień tyg. godzina klasa nazwa zajęć osoba prowadząca 

Pon. 7.40 1-3 gimnastyka korekcyjna Anna Paradowska 
Jacek Paradowski 

Wt. 7.40 2 korekcyjno-kompensacyjne  
-język polski 

Ewa Korcz 

Wt. 7.40 1-3 gimnastyka korekcyjna Anna Paradowska 
Jacek Paradowski 

Wt. 7.40 2 korekcyjno-kompensacyjne 
matematyka 

Paulina Lauda 

Śr. 7.40  2 terapia ręki Justyna Nowaczyk 

Czw.  14.20  3 terapia ręki Justyna Nowaczyk 

Czw. 7:40 3 korekcyjno-kompensacyjne 
matematyka 

Karolina Mikuła 

Pt. 7.40 3 korekcyjno-kompensacyjne  
-język polski 

Ewa Korcz 

 


