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OPIS ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH  

Eco-toys – prowadząca Katarzyna Kłosek 

Na zajęciach Eco-toys zajmiemy się tematem ekologii, a w szczególności recyklingiem. Na 

każdym spotkaniu postaramy się razem wyczarować z rzeczy uważanych za niepotrzebne, 

bądź bezużyteczne nowe wystrzałowe zabawki. 

 

 

 

Sign it out! – prowadząca Katarzyna Kłosek 

Na zajęciach ‘Sing it out’ zanurzymy się w piosenkach, rymowankach i wierszykach. Nie 

będziemy używać tylko strun głosowych, ale również całego ciała, aby móc stworzyć do 

wybranych utworów jedynej i niepowtarzalnej choreografii. 

 

 

 

Boardgames – prowadząca Katarzyna Kłosek/Agnieszka Jankiewicz 

Na zajęciach ‘Boardgames’ będziemy mieli okazję po całym dniu nauki zrelaksować się przy 

planszówkach. Zapoznamy się z różnymi ich formatami, aby móc stworzyć własną 

niepowtarzalną grę planszową, którą pokochają wszyscy. 

 

 

 

Kuchcikowo – prowadząca Anna Staszewska 

Na zajęciach Uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoją wiedzę na temat jakości 

spożywanych pokarmów, poznają zasady zdrowego odżywiania i przede wszystkim będą 

mogli przygotować samodzielnie zdrowe i smaczne posiłki, coś na słono i coś na słodko. 

Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowych i prozdrowotnych postaw u dzieci, aby 

świadomie wybierały produkty, które mają dobry wpływ na ich zdrowie oraz rozwój 

organizmu. Uczniowie w praktyce będą sami wykonywać proste posiłki na podstawie 

przepisów kulinarnych, dzięki czemu poznają wartości w odmierzaniu odpowiedniej ilości 

składników. 

Rezultatem udziału w zajęciach będzie wiedza uczniów o zdrowym odżywianiu, 

podstawowych zasadach zachowania higieny podczas przygotowywania żywności, jak 
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również podstawy savoir vivre w czasie spożywania posiłków. Efektem końcowym zajęć 

będzie kulinarny zeszyt prowadzony przez każdego ucznia. 

W zajęciach mogą brać udział dzieci, które w swojej codziennej diecie wykluczają niektóre 

pojedyncze składniki jako alergeny, tylko proszę o wcześniejszą informację od rodziców. 

Dodatkowa składka na produkty spożywcze, ok 10-15zł miesięcznie. 

 

 

UPRECYKLING - sztuka ponownego wykorzystania – prowadząca Anna Staszewska 

Zajęcia techniczne służące rozwijaniu wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez twórcze 

przetwarzanie na pozór niepotrzebnych rzeczy, którym wspólnie nadamy nowe życie. 

Dodatkowym celem warsztatów jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz rozumienie 

idei less waste. 

 

 

Charades and Word Games – prowadząca Agnieszka Jankiewicz 

Kalambury i gry słowne, prowadzone w języku angielskim oraz z nim związane. Chętni 

uczniowie klas 0-3 raz w tygodniu w semestrze zimowym uczestniczyć będą w zajęciach 

polegających na odgadywaniu słów (klasy 0-1 głównie gry obrazkowe, podstawowe 

słownictwo, a klasy 2-3 poćwiczą ortografię oraz poprawny zapis). Tematyka każdych zajęć 

dobrana zostanie z uwzględnieniem materiału omawianego w poszczególnych klasach na 

lekcjach z General English. 

Baśniowanie- prowadząca Joanna Szewczuk 

Wyprawa w magiczny świat baśniowych postaci, emocji i przygód łącząca literaturę 

klasyczną i współczesną z muzyką, plastyką, ruchem i zabawą. 

 

Rękodzieło- prowadząca Joanna Szewczuk 

 
 

Możesz spełnić marzenie o tym, by własnoręcznie tworzyć unikalne dzieła dekoracyjne i 

użytkowe. Poznasz ciekawe techniki sztuki rękodzielniczej. Rozwiniesz wyobraźnię i 

kreatywność. 
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KARATE – prowadzi sensei Maciej Lewicki 

Sztuka walki, kodeks, rozwój, duch i odpowiedzialność. 

ART – prowadząca Iwona Lenik 

Zajęcia, w czasie których uczniowie poznają różne techniki i narzędzia, rozwijając się stale.  

Voyage, découvre, explore la France - prowadząca Olga Surus 

 
 

Podczas zajęć zanurzymy się nie tylko w języku, ale również w kulturze Francji, m.in. 

literaturze, muzyce, kuchni.  

 
 

 
 

Mój cel--> DELE – prowadząca Olga Surus 

 
 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu DELE. Zajęcia mają na celu zapoznanie się ze strukturą 

egzaminu DELE i przećwiczenie wszystkich jego części składowych, a także wsparcie w 

przygotowaniu strategii dających kandydatowi więcej pewności siebie podczas egzaminu.  

 

 

 

Palcem po mapie – prowadząca Urszula Stepaniuk 

 
 

 Geograficzne podróże dalsze i bliższe.  

Zajęcia o ciekawych zakątkach świata, różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Gdzie 

znajduje się najwyższa góra na świecie, czy w Polsce są pustynie, jakie zwierzęta żyją w 

Afryce? Odpowiedzi na te i inne pytania na zajęciach.  
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Soroban – potyczki matematyczne – prowadząca Dorota Szymonik 

 
 

Soroban to japońskie liczydło, które ułatwia naukę obliczeń pamięciowych oraz ćwiczy 

koncentrację. Liczenie na Sorobanie wykorzystuje dwie półkule mózgu, poprzez jednoczesne 

używanie myślenia logicznego i myślenia kreatywnego. Liczenie na Sorobanie jest 

szczególnie przydatne dla młodszych dzieci, ponieważ pozwala operować na konkretach, 

zanim dziecko będzie w stanie operować abstrakcyjnym pojęciem liczby. Dodatkowo 

rozwijana jest motoryka mała i koordynacja ręka-oko. 

Na zajęciach będziemy się uczyć: 

jak korzystać z Sorobanu, 

jak przedstawić liczby za pomocą liczydła, 

jak przeprowadzić proste obliczenia w zakresie dodawania i odejmowania. 

 

 

 

 


