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ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW KLAS II i III MSP PADEREWSKI 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE - Zajęcia mają na celu poznanie świata matematycznego. 

Z matematyką mamy bowiem do czynienia w każdej dziedzinie nauki, sztuki, w życiu 

codziennym. Poprzez metody czynnościowe i zabawę, uczniowie sami będą dochodzić do 

praw matematycznych. Obcowanie z tym przedmiotem będzie dla nich ciekawą, trochę 

tajemniczą zabawą. Będą korzystać z zasobów internetowych z zakresu matematyki, bawić się 

geometrią, figurami w przestrzeni, co pozwoli na kształtowanie dziecięcej wyobraźni.                                                                                                                                                                                       

 

KLUB HISZPAŃSKI - Celem klubu języka hiszpańskiego jest wprowadzenie dzieci w świat kultury 

i języka hiszpańskiego oraz nauczenie uczniów podstawowych zwrotów grzecznościowych, 

słów i zagadnień kulturowych (np. różnego rodzaju święta, jak Hiszpanie je obchodzą, co to 

jest corrida itp.). Zwrócenie uwagi uczniów na wyjątkowe litery w tym języku (ñ), na brak 

pewnych liter w stosunku do naszego alfabetu (k) czy wyjątkową interpunkcję (¿¡!?).  

 

MAŁA AKADEMIA SZTUKI - Na zajęciach Małej Akademii Sztuki dzieci odkrywają tajemnice sztuk 

pięknych. Uczą się posługiwać wieloma technikami z poszczególnych dziedzin sztuki:  

- rysunek: ołówek, kredki, pastele,  

- grafika: monotypia,   

- malarstwo: akwarele, tempera, akryl, techniki mieszane 

- rzeźba: glina, masa solna, masy plastyczne 

- sztuka użytkowa: materiały recyklingowe, tzw. „coś z niczego”, decoupage,  

Zajęcia dają możliwość rozwijania zdolności manualnych, motywują do własnej kreacji, 

eksperymentowania, mieszania technik i poszukiwania nowych rozwiązań.  

 

WARSZTATY TEATRALNE - Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są przygotowane z myślą 

o najmłodszych uczniach. Na zajęciach dzieci uczą się wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji 

za pomocą gestów, ruchów, mimiki. Rozwijają umiejętność kreowania odgrywanych postaci 

oraz zdobywają wiadomości o teatrze. Zgodnie ze stwierdzeniem: Teatr uczy, bawi 

i wychowuje, dzieci nabywają nowe umiejętności w formie zabawy. Zajęcia wpływają 

korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka. 

 

KLUB MŁODEGO NAUKOWCA - Klub Młodego Naukowca są to zajęcia naukowe wychodzące 

na przeciw zaspokajaniu naturalnej ciekawości młodego człowieka.  W trakcie zajęć 

uczniowie mają możliwość samodzielnego szukania odpowiedzi dotyczących tajemnic 

przyrody i otaczającego nas świata. Poprzez obserwację i eksperymenty wchodzą w świat 

fizyki, chemii i biologii. Poznają właściwości powietrza i wody. Mogą dowiedzieć się, dlaczego 

herbata jaśnieje po dodania plasterka cytryny.  Sprawdzą czym jest siła magnetyczna i co 

odróżnia magnes ferrytowe od neodymowych. Spróbują samodzielnie stworzyć baterię 

i przeprowadzą wiele innych doświadczeń. Uczniowie mają również możliwość same 

zaproponować temat, jaki chciałyby podjąć w trakcie zajęć.  

 

ZAJĘCIA SZACHOWE - Zajęcia łączące wiedzę humanistyczną z umiejętnościami 

matematycznymi, kształtujące pozytywne postawy społeczne i emocjonalne. Forma zajęć jest 

dobrana do możliwości i zaangażowania uczniów. Dla najmłodszych jest to nauka poprzez 

zabawę. Korzyści wynikające z gry w szachy to: dobra zabawa, umiejętność kreatywnego, 
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strategicznego i logicznego myślenia, rozwój pamięci przestrzennej oraz rozwój takich cech jak 

dyscyplina, cierpliwość, koncentracja. 

 

ZAJĘCIA  CYRKOWE - Są nowym pomysłem aktywnego i efektywnego spędzania czasu oraz 

atrakcyjnym, artystycznym kółkiem zainteresowania dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Zabawa i zajęcia cyrkowe mają charakter edukacyjny, ponieważ sprzyjają rozwojowi 

kreatywności, koordynacji, poczucia rytmu, refleksu, poprawiają koncentrację, a co za tym 

idzie wpływają na wyniki w nauce i w pracy.  Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki m.in.: 

żonglerki, clownady, ekwilibrystyki, plastyki ciała, biorą udział w zabawach aktywizujących 

całą grupę. 

 

RĘKODZIEŁO - Warsztaty rękodzieła to zajęcia pozwalające wyzwolić kreatywność i pobudzić 

wyobraźnię. Na zajęciach dzieci poznają techniki zdobnicze, różnorodne materiały plastyczne, 

masy modelarskie, będą mogły nadawać rzeczom nowe życie poprzez ekologiczny recykling, 

popróbują swoich sił, tworząc ciekawe przedmioty, zarówno użyteczne, jak i ozdobne 

(biżuterię). Zajęcia pomogą wzmocnić zdolności manualne, rozwiną koncentrację uwagi oraz 

umiejętność pracy indywidualnej i grupowej. 

 

 

KARATE  

Treningi karate Kyokushin prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów metodyki 

zajęć sportowych, ale w atmosferze dyscypliny i samurajskich tradycji. Ich celem jest 

wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny oraz rzeczywista umiejętność walki. Trening 

karate daje poza rywalizacją sportową daje możliwość doskonalenia się pod względem 

psychicznym i uczy dobrych manier. Istotnym elementem szkolenia jest etykieta DOJO, 

wskazująca wartości jakimi karateka musi się kierować w życiu: szacunek dla starszych, pokora, 

opanowanie, samodzielność, systematyczność. Już po krótkim czasie ćwiczący mogą się 

przekonać, że tylko dzięki systematycznej i wytrwałej pracy można dojść do obranego celu. 

Trening karate przynosi pewność siebie, wiarę we własne siły, poczucie bezpieczeństwa, wolę 

walki z przeciwnościami, a to doświadczenie ułatwia życie codzienne. Nieocenioną korzyścią 

jaką dzieci wynoszą z udziału w zajęciach karate Kyokushin jest profilaktyczne działanie 

ćwiczeń wykonywanych na treningach. Lekarze zgodnie potwierdzają skuteczność treningu 

karate w zapobieganiu i leczeniu wad postawy i skolioz u dzieci.  Zajęcia prowadzone są przez 

instruktora Lubelski Klub Karate Kyokushin, który powstał w kwietniu 1985 r. Posiada osobowość 

prawną i Licencję Polskiego Związku Karate: www.kyokushin.lublin.pl 

 

MINISIATKÓWKA - Zajęcia odbywają się na hali sportowej, na pełnowymiarowym boisku. 

Celem jest rozwój zdolności motorycznych, kształtowanie i doskonalenie umiejętności 

w zakresie elementów technicznych i taktycznych w piłce siatkowej. Zajęcia siatkówki 

kształtują również umiejętności interpersonalne, współpracy w zespole, wzajemnej asekuracji. 

Dzieci zapoznają się z zasadą fair-play oraz uczą się zdrowej, sportowej rywalizacji oraz 

dyscypliny i samooceny. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki siatkowej, których celem 

jest kształtowanie koordynacji ruchowej, prawidłowej postawy ciała i wspieranie rozwoju 

motorycznego dziecka.     Zajęcia te są dla dzieci bardzo atrakcyjne, ponieważ to poprzez 

zabawę poznają elementy techniki i wprowadzane są do świata siatkówki. 

  

http://www.kyokushin.lublin.pl/
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PIŁKA NOŻNA - Zajęcia dla najmłodszych jak i dla uczniów klas starszych 4-6, z podziałem na 

zaawansowanie pod względem umiejętności.  

 

KOŁO INFORMATYCZNE - uczniowie rozwijają swoje zainteresowania związane z nowoczesnymi 

technologiami i informatyką, poprzez jej praktyczne zastosowanie. Wdrażają się do 

bezpiecznego posługiwania się komputerem i Internetem, uczą się korzystania z różnych źródeł 

informacji, poznają różne sposoby komunikowania się, przy wykorzystaniu sieci 

komputerowych, realizują własne pomysły i projekty. 

 


