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ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW KLAS VII MSP PADEREWSKI 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

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. 

 

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. 

 

KLUB MŁODEGO INŻYNIERA - Wizjonerskie fotele na korytarzu szkolnym, półki „na wspak” na 

książki i pomoce w klasach, a może mega karmnik w kształcie rakiety na placu zabaw? To tylko 

kilka pomysłów do realizacji w praktyce podczas zajęć Klubu. Wspólnie wybierzemy projekty, 

przelejemy pomysły na papier, zaplanujemy działania i wykonany własnoręcznie projekty 

przede wszystkim z drewna. Nasze pomysły pomogą nam zrealizować narzędzia takie jak: 

młotki, wkrętarki, piły do drewna czy wyrzynarki. Nasze projekty będą się dumnie prezentować 

na szkolnych ścianach i korytarzach, budzić podziw wśród społeczności uczniowskiej i gości.  

 

KLUB FILMOWY - Krytyczne oglądanie i komentowanie wybranych filmów (nauka świadomego 

oglądania), tworzenie i nagrywanie krótkich scenariuszy filmowych, zdobywanie wiedzy 

o świecie filmu, podstawy montażu filmowego. 

 

NAUKOWE FASCYNACJE - Jak odnaleźć wartościowe treści w internetowym natłoku informacji? 

Gdzie kończy się nauka a zaczynają szkodliwe mity? Czym się różni astrologia od astronomii? 

Czy da się nauczyć języka obcego bez wysiłku w trzy tygodnie? Co możemy zobaczyć na 

naszym nocnym niebie? W jaki sposób nowe technologie i odkrycia naukowe zmieniają nasz 

świat? To tylko kilka pytań, na które wspólnie poszukamy odpowiedzi. 

 

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 4-8, pełne 

energii i poczucia rytmu. 

 

 

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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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. 

 


