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ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII MSP PADEREWSKI  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

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 DESIGNERA dla kl. 7 - Wymyślne hafty na T-shirtach, wizjonerskie fotele 

na korytarzu szkolnym, półki na wspak na książki i pomoce w klasach, a może ogromny 

karmnik w kształcie rakiety na placu zabaw? To tylko kilka pomysłów do realizacji w 

praktyce podczas zajęć klubu. Wspólnie wybierzemy spośród nich najciekawsze, 

zaplanujemy działania i własnoręcznie wykonamy autorskie projekty. Pomysły 

wcielimy w życie, wykorzystując narzędzia i materiały zakupione dzięki programowi 

Laboratoria Przyszłości: młotki, wkrętarki, piły do drewna, pilniki, hafciarka, maszyna do 

szycia, szydełka, obcęgi, wypalarka do drewna. 

 

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 dla kl. 7 - 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.  

 

PIŁKA NOŻNA dla kl. 7 - Zajęcia zarówno dla najmłodszych jak i dla uczniów klas 

starszych 4-7, z podziałem na zaawansowanie pod względem umiejętności.  

 

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,  
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- 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.  

 

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. 

KOŁO GIER RPG - Komputer czy konsola to nie jedyne miejsce na walkę ze smokami, 

elfami i orkami. Klub Miłośników Fantasy i Gier RPG zaprasza uczniów klas 6-8 na 

wspólne pojedynki przy stole. Celem naszego koła jest popularyzacja gier logicznych, 

strategicznych, fabularnych a to wszystko z dala od monitorów. Wciel się w rolę maga 

elfa a może złego orka i wspólnie zdecydujcie o losach gry. 

 

 


