
ZAJĘCIA DODATKOWE DLA KLAS 1-3

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 STO W WARSZAWIE

2022/2023

KLASY 1.

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L. 6 12.55-13.40 Klub Niezwykłych Zwierząt
Świata

Justyna Stężycka

Origami
Mart Bąkowska

Gimnastyka korekcyjna
Elżbieta Stochniałek

Pod lupą
Joanna Florczak

Gry i zabawy
matematyczne
Marta Bąkowska

Grafomotorek
Magdalena Kajas

Koło plastyczne
Mały Artysta

Małgorzata Kędra

Koralikowy zawrót głowy
Justyna Stężycka

Mały matematyk
Magda Skonieczna

L.7 13:50-14:35 Koło dekoratorskie
Marta Bąkowska

English Corner
Katarzyna Okoń

Piłka nożna
Arkadiusz Jurek

W świecie emocji
Magdalena Skonieczna

L.8 14:45-15:30 Koło przyrodnicze
Klub Obserwatorów

Przyrody
Agnieszka Ostrach

Kowalska

L.9 15:40-16:25 Gry i zabawy ruchowe
Arkadiusz Jurek
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KLASY 2.

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L. 6 12.55 - 13.40 BASEN

L.7 13:50-14:35 Koło dekoratorskie
Marta Bąkowska

Klub Niezwykłych Zwierząt
Świata

Justyna Stężycka

Pod Lupą
Joanna Florczak

Gimnastyka Korekcyjna
Elżbieta Stochniałek

Piłka nożna
Arkadiusz Jurek

Mały Artysta
Małgorzata Kędra

Dookoła świata
Marta Bąkowska

English Corner
Katarzyna Okoń

Koło muzyczne
Sekcja Mandolin
Małgorzata Kędra

L.8 14:45-15:30 Mały programista
Martyna Superczyńska

Koło aktorskie z
elementami dramy

Beata Sabala

Komm, wir spielen!
Agnieszka Gumińska

Koło aktorskie z
elementami dramy

Beata Sabala

Klub Obserwatorów
Przyrody
Agnieszka

Ostrach-Kowalska

L.9 15:40-16:25 Gry i zabawy ruchowe
klasy 1-3

Arkadiusz Jurek
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KLASY 3.

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L.6 12:55 - 13:40
BASEN

L.7 13:50-14:35 Komm, wir spielen!
Agnieszka Gumińska

Piłka nożna
Arkadiusz Jurek

English Corner
Katarzyna Okoń

Koło matematyczne
Bartosz Bieniak

Dookoła świata
Marta Bąkowska

Tuptuś
Magdalena Kajas

Koło muzyczne
Sekcja Mandolin
Małgorzata Kędra

Klub Niezwykłych
Zwierząt Świata
Justyna Stężycka

L.8 14:45-15:30 Koło dekoratorskie
Zręczne ręce

Małgorzata Kędra

W drodze do I. Komunii
świętej

Zbigniew Karczewski

Pod Lupą
Joanna Florczak

Klub Obserwatorów
Przyrody
Agnieszka

Ostrach-kowalska

Koło aktorskie z
elementami dramy

Beata Sabala

L.9 15:40-16:25 Mały programista
Martyna Superczyńska

Gry i zabawy ruchowe
Arkadiusz Jurek

Piłka nożna dla
dziewcząt

Arkadiusz Jurek
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OPIS ZAJĘĆ

English Corner
Koło rozwijające i utrwalające słownictwo, struktury gramatyczno-leksykalne oraz poprawną wymowę poprzez metody aktywizujące ucznia, w tym odgrywanie
scenek, gry i zabawy językowe, śpiewanie i rysowanie. Zajęcia będą miały również na celu przygotowanie do wybranych konkursów z języka angielskiego, jak
Olimpusek, Zuch, Rhymes and Songs.

Gimnastyka Korekcyjna
W zdrowym ciele zdrowy duch!😊 Dzięki tym zajęciom będziesz mógł zadbać o swój wszechstronny rozwój fizyczny, dowiesz się jak dbać o dobrą postawę na co
dzień oraz będziesz czerpać wiele satysfakcji i radości! Zapraszamy!:)

Koło plastyczne Mały Artysta
Jeśli lubisz kreatywne zajęcia, chcesz poznać i wykorzystać przeróżne techniki plastyczne, rozwinąć swoją wyobraźnię, wrażliwość, sprawność manualną, zależy Ci
na tym, żeby tworząc posługiwać się wieloma narzędziami i materiałami plastycznymi, koniecznie zostań uczestnikiem tych zajęć!:) Podczas nich będziemy
przygotowywać także prace konkursowe. (Wpłata na materiały plastyczne wykorzystywane podczas zajęć (40 zł na semestr) bezpośrednio do n-la prowadzącego)

Koło dekoratorskie Zręczne ręce
Lubisz obdarowywać swoich najbliższych własnoręcznie wykonanymi prezentami, a może dekorować dom z okazji różnych uroczystości i świąt?
Na zajęciach koła będziesz mieć okazję spróbować swoich sił robiąc m.in. łapacze, przytulanki, obrazy, rzeźby, biżuterię itp.
Wpłata na materiały wykorzystywane podczas zajęć ( 50 zł na semestr) bezpośrednio do n-la prowadzącego.

Koło muzyczne- Sekcja Mandolin
Jeśli chcesz spróbować nauczyć się grać na ciekawym instrumencie, to zapraszam Cię do sekcji mandolin. Warunkiem uczestnictwa jest własny instrument.
Zaczynamy od podstaw!!!

Tuptuś
Koło plastyczne, na którym pragniemy “wytuptać” ślady artyzmu w naszej szkole, poprzez wielorakie działania i techniki plastyczne.
“Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”H.Red ,a “mały człowiek jest Wielkim artystą” (M.Kajas)
Na początek roku poproszę o małą wyprawkę: klej wikol w tubce, klej biurowy w sztyfcie, 6 talerzy papierowych średniej wielkości.

Grafomotorek
Koło wzmacniające rozwój motoryki małej, na początku edukacji szkolnej. Jego celem jest poprawa grafomotorycznych wytworów dziecka; kształtowanie
umiejętności rysowania zgodnie z usłyszanym poleceniem; doskonalenie orientacji przestrzennej oraz umiejętności opowiadania co przedstawia dany rysunek;
usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziem pisarskim. Zamierzony cel osiągamy poprzez działalność plastyczno-techniczną oraz zabawy
ruchowe.

Pod Lupą
Zostań małym przyrodnikiem i odkrywaj świat! Na tych zajęciach będziemy obserwować, przeprowadzać doświadczenia i odkrywać to co w przyrodzie najciekawsze!
Poznamy także tajemnice ludzkiego ciała, budowę zwierząt, roślin i innych organizmów żywych. Zbadamy niezwykłe właściwości chemiczne substancji. Będziemy
wykonywać eksperymenty chemiczne, fizyczne i biologiczne.
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W drodze do Pierwszej Komunii świętej
Na zajęciach będziemy przygotowywać się do I Komunii świętej, powtarzać modlitwy i formy katechizmowe.

Klub niezwykłych zwierząt świata
Na Ziemi żyją stworzenia, o istnieniu których większość ludzi nie ma pojęcia. Podróżując po mapie świata poznajemy niezwykłe zwierzęta, które szokują, zaskakują,
a w niektórych przypadkach, nawet przerażają. Na zajęciach, kodujemy, tworzymy graficzne notatki.
Potrzebne: zeszyt w kratkę A4

Koralikowy zawrót głowy
Kto z nas nie chciałby mieć więcej cierpliwości…te zajęcia z pewnością pozwolą Ci ją wyćwiczyć, ale przede wszystkim zapewnią Ci wspaniałą zabawę! Na
zajęciach tworzymy magnesy, kolczyki,breloki oraz obrazki z gotowych szablonów lub według własnej inwencji twórczej.
(W związku z koniecznością zakupienia materiałów na zajęcia, proszę o uiszczenie opłaty w wysokości 50zł na semestr. Przekazana prowadzącej zajęcia w
podpisanej kopercie).

Piłka nożna
Nie od dzisiaj wiadomo, że sport to zdrowie! :) Biorąc udział w tych zajęciach zadbasz o swój wszechstronny rozwój fizyczny, będziesz doskonalić elementy
techniczne i taktyczne, które zastosujesz podczas gry. Jeśli piłka nożna jest Twoją pasją, nie może Cię tu zabraknąć:)

Gry i zabawy matematyczne
Matematyka nazywana jest królową nauk. Jeśli już teraz czujesz, że chcesz poznać się z nią bliżej – serdecznie zapraszam na te zajęcia. Będziemy grać, szukać
symetrii, bawić się tangramem, kodować, rozwiązywać zagadki logiczne, regularnie składać modele origami 3D, współpracować – po prostu bawić się matematyką,
która jest wszędzie!:)

Origami
Zajęcia podczas których składamy, łączymy, rozwijamy myślenie przestrzenne i dokładność, czasem trochę się frustrujemy, ale zawsze dajemy radę😊 Na tych
zajęciach wykonasz własny model origami 3D i zabierzesz go do domu.
(W związku z koniecznością zakupienia materiałów na zajęcia, proszę o uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 20zł. Proszę, by zapisane dzieci przekazały
odliczoną kwotę prowadzącej zajęcia w podpisanej kopercie).

Koło dekoratorskie
Zajęcia podczas, których rozwijamy zdolności manualne, kreatywność i cierpliwość wykonując dekoracje oraz prezenty na różne okazje. Będziemy malować,
nawlekać, wywijać, łączyć, wiązać, wycinać, przyklejać itp.  Zajęcia trwają 60 minut.
W związku z koniecznością zakupienia materiałów na zajęcia, proszę o uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 50zł na semestr. (Przekazana prowadzącej
zajęcia w podpisanej kopercie).

Dookoła świata
Zapewne wielu z nas marzy o podróży dookoła świata… :) Kto nie chciałby zobaczyć jak żyją inni ludzie - gdzie mieszkają, co jedzą, jak spędzają czas. Te zajęcia
pozwolą Ci poznać bliżej kulturę oraz ciekawostki dotyczące kuchni, geografii, fauny, itd. bliższych i dalszych zakątków naszego globu. Serdecznie zapraszam!:)

Koło zadań aktorskich z elementami dramy
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to byłoby spróbować swoich sił na scenie - przełamać nieśmiałość, pokazać swoją wrażliwość oraz zaprezentować inne
umiejętności? Te zajęcia mogą być do tego doskonałą okazją:) Dzięki nim będziesz mógł rozbudzić w sobie twórczą aktywność, doskonalić mimikę, ekspresję i
plastykę ciała. Kto wie… może właśnie tu zaczniesz rozwijać swój talent aktorski i zyskasz nową pasję:) Serdecznie zapraszamy!

5



Klub Obserwatorów Przyrody
Celem kółka jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez przyrodnicze zajęcia terenowe (na podwórku szkolnym i w najbliższym otoczeniu szkoły).
Na cotygodniowych zajęciach uczniowie nauczą się obserwowania przyrody wokół nich w różnych jej aspektach (pogoda, ptaki, bezkręgowce, rośliny, zjawiska
astronomiczne, skały itp.).

Komm, wir spielen!
Zapraszam wszystkie dzieci do spontanicznej nauki języka niemieckiego poprzez wesołą zabawę: gry ruchowe, planszowe, praca w grupach, duża ilość materiału
obrazkowego, prace manualne - samodzielne wykonywanie gier ukierunkowanych na poznawanie i utrwalanie słownictwa (np. kwartet, memory, bingo, domino,
fiszki), śpiew, drama - krótkie inscenizacje, pantomima, konkursy, quizy, rebusy. Uwrażliwienie na komunikację – posługiwanie się językiem w sytuacjach życia
codziennego.

Mały programista
Koło informatyczno - matematyczne na którym będziemy programować , projektować i drukować modele 3D, poszerzać swoją wiedzę w zakresie robotyki oraz
matematyki, która jest nieodłącznym elementem w programowaniu.

Gry i zabawy ruchowe
Zapraszam dzieci do wspólnej zabawy. Na zajęciach będziemy się świetnie bawili, poznawali nowe gry. Kółko to wprowadzi dzieci w radosny nastrój i dobre
samopoczucie, a co najważniejsze zostanie zaspokojona potrzeba ruchu u dzieci.

W świecie emocji
Serdecznie zapraszam na zajęcia, które zabiorą dzieci w świat emocji. Poprzez zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną będziemy wzmacniać zdolności
kontrolowania, rozpoznawania oraz rozumienia emocji zarówno u siebie, jak i u innych osób. Będziemy budować wiarę w siebie i zachęcać do podejmowania
wyzwań, rozwijać empatię równocześnie ćwicząc sztukę mówienia „nie”.
Serdecznie zapraszam.😊

Mały matematyk
Zapraszam na zajęcia, których celem będzie doświadczanie matematyki i rozwijanie myślenia logicznego. Przez zabawy, eksperymenty, gry dzieci będą miały
szansę odpowiedzieć sobie na pytanie – Czym właściwie jest matematyka i do czego konkretnie może nam się przydać.
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