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ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW KLAS V MSP PADEREWSKI 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

KLUB FOTOGRAFA -podstawy komputerowej obróbki obrazu. Zapoznanie z podstawowymi 

pojęciami stosowanymi w fotografii. Głębia ostrości – zasady kompozycji obrazu ze względu 

na głębię ostrości –„tło ostre” i „tło zamazane”- próby wykonania zdjęcia „zaplanowanego”. 

Fotografowanie obiektów różnego rodzaju, fotografia sportowa, fotografowanie przyrody, 

krajobrazu, planowanie cyklu zdjęć. Gra kolorów i zastosowanie efektów fotografii czarno – 

białej i kolorowej. Zasady wykonywania zdjęć przy świetle naturalnym – zdjęcia „ze słońcem”, 

„pod słońce”. Teleobiektywy – sprzęt i zasady wykonywania zdjęć „na odległość”. Wywołanie 

najciekawszych zdjęć i przygotowanie wystawy fotografii  - plener fotograficzny. 

 

WARSZTATY TEATRALNE - Zajęcia obejmować będą naukę sztuki teatru od podstaw do występu 

przed publicznością. Głównym celem zajęć jest przezwyciężanie tremy związanej z występami 

przed publicznością, rozwijanie wrażliwości i umiejętności zaistnienia w grupie, jak i na scenie 

poprzez wspólną zabawę z tekstem. 

 

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.  

 

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, 

strategicznego i logicznego myślenia, rozwój pamięci przestrzennej oraz rozwój takich cech jak 

dyscyplina, cierpliwość, koncentracja. 

 

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. 

 

PIŁKA NOŻNA - Zajęcia zarówno dla najmłodszych jak i dla uczniów klas starszych 4-6, 

z podziałem na zaawansowanie pod względem umiejętności.  

 

PIŁKA RĘCZNA - Celem zajęć jest wzbudzanie zainteresowania i rozwój wśród uczniów uzdolnień 

w zakresie gry  

w piłkę ręczną, oraz zachęcenie ich do ogólnie rozumianej aktywności fizycznej. 
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KOSZYKÓWKA I SIATKÓWKA - Celem jest rozwój zdolności motorycznych, kształtowanie 

i doskonalenie umiejętności w zakresie elementów technicznych i taktycznych w piłce 

koszykowej i siatkowej. Zajęcia  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. 

 

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 

 

CHEERLEADERS  - Zajęcia cheerleaders to zajęcia dla dziewcząt, które chcą rozwijać się 

tanecznie. To wspaniała okazja, aby dziecko nabyło umiejętności wykonywania 

podstawowych kroków tanecznych, a także zapoznało się z różnymi formami tańca. Praca 

z muzyką wyrabia poczucie rytmu, słuchu. Taniec kształtuje koordynację ruchową, płynność 

i estetykę oraz pozytywnie wpływa na sylwetkę niwelując wady postawy.  Zajęcia te bardzo 

dobrze wpływają również na umiejętność pokonywania nieśmiałości i wspierają budowanie 

poczucia własnej wartości, wiary w siebie. Zapraszamy wszystkie dziewczęta z klas 4-6, pełne 

energii i poczucia rytmu. 

 

KOŁO INFORMATYCZNE - Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania związane z nowoczesnymi 

technologiami i informatyką, poprzez jej praktyczne zastosowanie. Poznają nowe języki 

programowania, 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. 


