
 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW KLAS VI MSP PADEREWSKI  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

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. 

KOŁO DYSKUSYJNE - Nie zgadzam się z Tobą, więc porozmawiajmy! - zajęcia warsztatowe ze 

skutecznej komunikacji i sprawnej argumentacji. Podczas zajęć uczniowie nauczą się 

rozpoznawać najważniejsze techniki argumentacyjne oraz poznają zasady rzeczowej 

dyskusji. Zostaną omówione różnorodne formy manipulacji  oraz metody jej rozpoznawania. 

Ważna będzie też  nauka w jaki sposób  obronić własne racje i  jak szukać porozumienia w 

sporach. Na zajęciach uczniowie będą dyskutować, zadawać śmiałe pytania oraz badać 

różnorodne formy komunikacji (także międzykulturowej).  

WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA  - zajęcia nie tylko dla przyszłych pisarzy i pisarek, ale także 

dla wszystkich, którzy lubią przelewać swoje myśli na papier. Uczniowie nauczą się, jak budować 

zajmującą akcję i jak zaintrygować czytelnika charakterem stworzonych przez siebie postaci. 

Ponieważ nie ma pisania bez czytania, będzie czas na przyjrzenie się, jak to samo robią mistrzowie 

literatury, wzorując się na nich i poznając ich książki. Zapraszamy na warsztaty osoby, które chcą 

rozwijać swoją kreatywność i pracować nad sprawnością językową. 

 

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. 

 

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. 

 

MAŁA AKADEMIA SZTUKI - na zajęciach 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.  

 

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.  

 

PIŁKA NOŻNA - zajęcia zarówno dla najmłodszych jak i dla uczniów klas starszych 4-8, 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. 

 

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  - 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.  

 

 

 

 


