
KLASY 3.

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L.6 12:55 - 13:40
Klub Niezwykłych
Zwierząt Świata

s.109
Justyna Stężycka

L.7 13:50-14:35 Koło muzyczne
Rozśpiewane Nutki

s. 104
Małgorzata Kędra

Koło z j. niemieckiego
Deutsch macht Spaß

s. 206
Magdalena Kowacz

Pod Lupą
s. chemiczna lub 209

Joanna Florczak

Tenis stołowy
Marcin Gaj

kl.2-3

Wyzwania
matematyczne

s. 106
Marta Bąkowska

W drodze do I. Komunii
świętej

Zbigniew Karczewski
3A

L.8 14:45-15:30 Gimnastyka korekcyjna -
Wyginam śmiało ciało

s.
Elżbieta Stochniałek

Fun with CLIL
koło j. angielskiego

s.212
Joanna Wąsikowska

Tenis stołowy
Marcin Gaj

kl.2-3

Vocab Booster
J. angielski

s.212
Joanna Wąsikowska

Dookoła świata
s.106

Marta Bąkowska
kl. 2 i 3

W drodze do I. Komunii
świętej

Zbigniew Karczewski
3B

Piłka Nożna
Arek Jurek

kl. 3 i 4

Origami
s. 106

Marta Bąkowska
kl. 2 i 3

L.9 15:40-16:25 Koło plastyczne
Mały Artysta

s. 104
Małgorzata Kędra

Piłka Ręczna
Arek Jurek

kl. 3 i 4

Kody, szyfry, algorytmy
s. 105

Joanna Wojda

Piłka nożna
Arek Jurek

kl. 3 i 4



OPIS ZAJĘĆ (dotyczą wszystkich zajęć w klasach 1-3)

Learning by drawing

Z pewnością w naszej szkole nie brakuje pasjonatów rysowania😊 Zapraszamy zarówno ich, jak i wszystkich pozostałych, którzy chcą doskonalić
swoje umiejętności. Będziemy się uczyli rysować postacie z bajek, zwierzątka, emotki i wiele innych, ale również poznamy wiele czynności z tym
związanych, wiele kolorów, kształtów, rozmiarów... a to wszystko w języku angielskim!:)

Learning by singing

Chyba każdy lubi czasem zanucić jakąś piosenkę 😉 W nauce języka obcego odgrywają one bardzo ważną rolę, szczególnie gdy rozpoczynasz
językową przygodę. Podczas tych zajęć będziesz uczyć się melodii i wymowy języka, poznasz nowe słowa i frazy oraz dowiesz się, jak uczyć się z
większą lekkością i przyjemnością. Zapraszam wszystkich pasjonatów śpiewania! Będzie wesoło! 😊

Gimnastyka Korekcyjna

W zdrowym ciele zdrowy duch!😊 Dzięki tym zajęciom będziesz mógł zadbać o swój wszechstronny rozwój fizyczny, dowiesz się jak dbać o dobrą
postawę na co dzień oraz będziesz czerpać wiele satysfakcji i radości! Zapraszamy!:)

Mały Artysta

Jeśli lubisz kreatywne zajęcia, chcesz poznać i wykorzystać przeróżne techniki plastyczne, rozwinąć swoją wyobraźnię, wrażliwość, sprawność
manualną, zależy Ci na tym, żeby tworząc posługiwać się wieloma narzędziami i materiałami plastycznymi, koniecznie zostań uczestnikiem tych
zajęć!:) Podczas nich będziemy przygotowywać także prace konkursowe.



(prosimy o jednorazową wpłatę 40 zł bezpośrednio do nauczyciela - na materiały plastyczne wykorzystywane w trakcie koła).

Fun with CLIL

To zajęcia dla wszystkich uczniów, którzy interesują się językiem angielskim, ale jednocześnie nieustannie chcą poszerzać wiedzę z innych
przedmiotów. Innowacyjna metoda Content and Language Integrated Learning umożliwia takie działania. Jeśli chcesz uczyć się j. angielskiego w ten
sposób, koniecznie zapisz się na te zajęcia! Serdecznie zapraszamy😊

Rozśpiewane Nutki

Na tych zajęciach na pewno nie będziesz się nudzić! 😊 Jeśli masz artystyczną duszę, chcesz brać udział w przygotowywaniu występów, grać na
instrumentach, śpiewać, tańczyć – nie czekaj i dołącz do nas! 😊 Rozwiniesz swoje zainteresowania i zdolności, doskonale się przy tym bawiąc! 😊

Vocab Booster

Nauka przez zabawę, to coś, co dzieci lubią najbardziej!:) To koło pozwoli Ci poszerzyć znajomość słownictwa, grając w różne gry i bawiąc się w
gronie tych, którzy lubią łączyć przyjemne z pożytecznym.

Deutsch macht Spaß

Koło daje możliwość do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas zajęć. Jest to dobra okazja do podejmowania działań, które mają na celu rozwój
osobisty poprzez kształtowanie takich cech jak kreatywność czy otwartość oraz kształtowania umiejętności społecznych. Ważnym celem nauki



języków obcych jest komunikacja, realizacja tego celu przychodzi łatwiej, jeżeli przyswajanie materiału gramatycznego i leksykalnego odbywa się w
interesującej formie. Będziemy śpiewać, tańczyć, bawić się w najlepsze, jednocześnie zdobywając cenna wiedzę😊 Zapraszamy! Bis bald

Tuptuś

Koło plastyczne, na którym pragniemy “wytuptać” ślady artyzmu w naszej szkole, poprzez wielorakie działania i techniki plastyczne.

“Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”H.Red ,a “mały człowiek jest Wielkim artystą” (M.Kajas)

Na początek roku poproszę o małą wyprawkę: klej wikol w tubce, klej biurowy w sztyfcie i biały blok A-4

Pod Lupą

Zostań małym przyrodnikiem i odkrywaj świat!:) Na tych zajęciach będziemy obserwować, przeprowadzać doświadczenia i odkrywać to co w
przyrodzie najciekawsze! Poznamy także tajemnice ludzkiego ciała, budowę zwierząt, roślin i innych organizmów żywych. Zbadamy niezwykłe
właściwości chemiczne substancji.  Będziemy wykonywać eksperymenty chemiczne, fizyczne i biologiczne. Nie może Cię tu zabraknąć! 😊

W drodze do Pierwszej Komunii świętej (kl. 3)
Na zajęciach będziemy przygotowywać się do I Komunii świętej, powtarzać modlitwy i formy katechizmowe.

Tenis Stołowy, kl. 2-3, 4-6



Koncentracja i szybkość reakcji – to umiejętności, które niewątpliwie przydają się w życiu! W SSP11 STO masz możliwość je doskonalić zapisując się
na zajęcia sportowe, podczas których rozpoczniesz naukę techniki gry w tenisa stołowego, odbić i zagrań piłki rakietą, zapoznasz się z podstawowymi
zasadami gry i regułami. Jeżeli chcesz zadbać o wszechstronny rozwój fizyczny i sprawnościowy, zapisz się na te zajęcia już dziś!:)

STARTERS (kl. 2)

Jeśli czujesz, że język angielski staje się Twoją pasją, chcesz poznawać nowe słówka, czytać, słuchać i śpiewać właśnie w tym języku na pewno
doskonale się tu odnajdziesz! 😊 Zajęcia przygotują Cię również do egzaminu STARTERS Cambridge Young Learners. Serdecznie zapraszamy!:)

Kody, szyfry, algorytmy!

Czyż to nie brzmi jak jakieś zaklęcie? Zdecydowanie te zajęcia mają coś wspólnego z magią… programowania i zagadek logicznych😊 Jeśli
”łamanie” głowy sprawia Ci przyjemność z pewnością będą to Twoje ulubione zajęcia!:)

Klub niezwykłych zwierząt świata (kl. 1-3)

Na Ziemi może żyć nawet 12 mln gatunków organizmów żywych! Wśród nich są zwierzęta, o istnieniu których zapewne nawet nie słyszeliście.
Podczas zajęć będziemy podróżować po świecie i poznawać życie fascynujących i niezwykłych stworzeń. Startujemy już niedługo!:)

Koralikowy zawrót głowy

Kto z nas nie chciałby mieć więcej cierpliwości… te zajęcia z pewnością pozwolą Ci ją wyćwiczyć, ale przede wszystkim zapewnią Ci wspaniałą
zabawę! Podczas nich będziesz mógł tworzyć własne formy (breloki, magnesy, itp.) z koralików Pyssla lub Hama – serdecznie zapraszamy!:)
(W związku z koniecznością zakupienia materiałów na zajęcia, proszę o uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 20 zł. Proszę, by zapisane dzieci
przekazały odliczoną kwotę prowadzącej zajęcia w podpisanej kopercie).



Piłka nożna (kl. 1-2, 3-4)

Nie od dzisiaj wiadomo, że sport to zdrowie! :) Biorąc udział w tych zajęciach zadbasz o swój wszechstronny rozwój fizyczny, będziesz doskonalić
elementy techniczne i taktyczne, które zastosujesz podczas gry. Jeśli piłka nożna jest Twoją pasją, nie może Cię tu zabraknąć:)

Gry i zabawy matematyczne (kl. 1)

Matematyka nazywana jest królową nauk. Jeśli już teraz czujesz, że chcesz poznać się z nią bliżej – serdecznie zapraszam na te zajęcia. Będziemy
grać, szukać symetrii, bawić się tangramem, kodować, rozwiązywać zagadki logiczne, regularnie składać modele origami 3D, współpracować – po
prostu bawić się matematyką, która jest wszędzie!:)

Origami (kl. 2-3)

Zajęcia podczas których składamy, łączymy, rozwijamy myślenie przestrzenne i dokładność, czasem trochę się frustrujemy, ale zawsze dajemy radę😊
Na tych zajęciach wykonasz własny model origami 3D i zabierzesz go do domu.
(W związku z koniecznością zakupienia materiałów na zajęcia, proszę o uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł. Proszę, by zapisane dzieci
przekazały odliczoną kwotę prowadzącej zajęcia w podpisanej kopercie).

Wyzwania matematyczne (kl. 3)

Jeśli lubisz wyzwania, te zajęcia z pewnością są dla Ciebie!:) Będziemy rozwiązywać na nich zadania matematyczne o podwyższonym stopniu
trudności, rozwijać logiczne myślenie, zainteresowania oraz odkrywać matematyczne talenty!:) Zapraszam wszystkie zmotywowane osoby, szczerze
zainteresowane wyzwaniami matematycznymi.

Dookoła świata (kl. 2-3)



Zapewne wielu z nas marzy o podróży dookoła świata… :) Kto nie chciałby zobaczyć jak żyją inni ludzie - gdzie mieszkają, co jedzą, jak spędzają
czas. Te zajęcia pozwolą Ci poznać bliżej kulturę oraz ciekawostki dotyczące kuchni, geografii, fauny, itd. bliższych i dalszych zakątków naszego
globu. Serdecznie zapraszam!:)

Koło zadań aktorskich z elementami dramy (kl. 2-3)

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to byłoby spróbować swoich sił na scenie - przełamać nieśmiałość, pokazać swoją wrażliwość oraz zaprezentować
inne umiejętności? Te zajęcia mogą być do tego doskonałą okazją:) Dzięki nim będziesz mógł rozbudzić w sobie twórczą aktywność, doskonalić
mimikę, ekspresję i plastykę ciała. Kto wie… może właśnie tu zaczniesz rozwijać swój talent aktorski i zyskasz nową pasję:) Serdecznie zapraszamy!

Koło języka niemieckiego “Sprachspiele” - “Zabawy językowe”

Interesujesz się językiem niemieckim? Chcesz dowiedzieć się / nauczyć się  więcej? Zapraszamy :-). Poprzez:  zabawy językowe, naukę rymowanek,
piosenek, odgrywanie scenek, pracę w grupach będziecie poszerzać i rozwijać swoje umiejętności z języka niemieckiego.


