OFERTA ZAJĘĆ KREATYWNYCH/ROZWIJAJĄCYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Oddziały
Rodzaje zajęć
KLASY 1 kl. 1b "Kodowanie na dywanie - myślę, doświadczam, koduję"
(3)
Iwona Częścik poniedziałek, 5 lekcja, B1

(cel: rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji i kreatywności poprzez zabawę z kodowaniem.)

kl. 1c "Mali detektywi" Dominika Łachacz
(cel: rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia u dzieci)

wtorek, 4 lekcja, B1

kl. 1a "Myślę kreatywnie" Iwona Podleś
(Cel: kodowanie, klocki EduMatrix) wtorek, 5 lekcja, B1
KLASY 2 kl. 2a " Chcę być omnibusem" Krystyna Karpowicz
(5)
(cele: pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, fantazji,

motywowanie uczniów do
wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy, przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego
rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, doskonalenie koncentracji
uwagi, kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji, rozbudzanie
ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności, przygotowanie uczniów do

poniedziałek, 5 lekcja, B1
kl. 2e "Zabawa z szachami" Danuta Muraszko
konkursów)

(cel: rozwijanie logicznego myślenia poprzez grę strategiczną)

środa, 1 lekcja, B1
kl.2b "To już wiem" Jolanta Saj-Schittkowski

(cele: rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, kształtowanie pozytywnych postaw
wobec kreatywności oraz wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia)

środa, 1 lekcja, B1
kl. 2c "Przedsiębiorczość dla najmłodszych" Anna Krzyżewska
(cel główny: Wyposażenie uczniów w zdolności aktywnego, świadomego i twórczego
udziału w życiu społecznym i gospodarczym)

czwartek, 1 lekcja, B1
kl. 2d "Przygoda z teatrem" Mirosława Lipka

(Cel: Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i matematyczne przez zabawy teatralne.)

czwartek, 5 lekcja, B1

KLASY 3 kl. 3d "Jesteśmy przedsiębiorczy i skrupulatni" Dawidczyk Bogusława
(cel: Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów z elementami przedsiębiorczości.)
(4)
poniedziałek, 6 lekcja, B1
kl.3b "Podróże regionalne z Okarynką" Maria Rasińska
(cel: Pielęgnowanie tradycji i historii regionu Warmii, Mazur i Kurpiowszczyzny poprzez:
naukę i doskonalenie tańców i melodii ludowych, zwiedzanie lokalnych zabytków i obiektów
kultury małej ojczyzny, grę na diabelskich skrzypcach, organizowanie zajęć plastycznych, ćwiczenia

wtorek, 1 lekcja, B1
kl.3c "Mali przedsiębiorcy" Natalia Kamińska
redakcyjne)

(Cel: Nauka poprzez zabawę i doświadczanie, rozwijanie w uczniach postawy przedsiębiorczej.
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce, rozwijanie ważnych kompetencji społecznych, takich
jak:kreatywność, śamoświadomość, elastyczność, współpraca oraz empatia.)

wtorek, 2 lekcja, B1
kl. 3a "Tworzenie gier edukacyjnych. Scratch" Barbara Pietrzak
(cel: nauka programowania przez zabawę) wtorek, 5 lekcja, B1
KLASY 4 "Matematyka na wesoło" Elżbieta Wawrzyńska
KLASY 5 ( cel: rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zadań)
(7)
poniedziałek, 7 lekcja, B1

"Zręczne ręce" Agnieszka Kosakowska (kl.4-5)
(cele: doskonalenie umiejętności manualnych, ćwiczenie koncentracji uwagi, umożliwienie
twórczego odreagowania stresu, jak również rozwijanie samodzielnej twórczości dzieci)

poniedziałek, 8 lekcja, B1
"Chór" Dorota Niechwiadowicz (kl. 5-6) 2 godz
(cel: rozwijanie uzdonień wokalnych, poczucie rytmu, kształcenie słuchu, umiejętność
współpracy w grupie i poczucia odpowiedzilności za efekty wspólnej pracy)

wtorek 6 lekcja, , B1
środa 6 lekcja , B1
"Eureka"- koło archeologiczne Alfred Bugaj
(Cel: kształtowanie i umacnianie więzi młodego pokolenia z regionem poprzez ukazanie
uczniom historii miejscowości,
w której mieszkają i najbliższej okolicy na tle dziejów regionu, Polski i Europy.)

środa, 7 lekcja , B1
Koło filmowe Anna Dąbkowska

(cel: odbiór filmu i wykorzystanie zawartych w nim informacji, interpretacja oraz poznawania
gatunków i konwencji filmowych. ... arcydzieła kinematografii istotne dla kultury filmu).

czwartek, godz. 15.30, B2
Koło szchowe Danuta Muraszko
(cel:rozwiljanie logicznego myślenia poprzea strategie szachowe)

czwartek, 6 lekcja, B1
KLASY 6 Koło geograficzno - podróżnicze" Urszula Jankowska (kl. 6-8)
(cele: wzbudzanie w uczniach zainteresowania otaczającym ich światem poprzez zapoznanie
(6)

z
elementami historii, kultury oraz atrakcjami turystycznymi Polski i wybranych krajów świata;
poprzez projektowanie wycieczek rozijanie przedsiębiorczości i kreatywności)

poniedziałek, 8 lekcja, B2
Koło teatralne Justyna Ignaczak (kl.5-6)

(Cel: Wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian,
uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego
uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.)

wtorek, 8 lekcja, B1
"Etwinning" Sylwia Gruszka (kl.5-6)

(cele: wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwiększanie motywacji do nauki języka
angielskiego, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego, poszerzanie
słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym, rozwijanie umiejętności
samodzielnej nauki, poznanie możliwości programów komputerowych i Internetu, rozwijanie u
uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, rozwijanie u uczniów pasji
związanej z nauką języka angielskiego poprzez pokazanie różnych aspektów jego praktycznego
zastosowania)

czwartek, 6 lekcja, B1
"Gry planszowe" Marta Samsel

(cel: rozwijanie logicznego myślenia, tworzenie strategii.)

czwartek, 6 lekcja, B1
" Z językiem polskim za pan brat" Anna Grzeszczyk
( cel: rozwijanie zainteresowań jez .pol, zabawy aktywizujące twórcze myślenie, tworzenie
gier na motywach lektur, wprowadzenie elementów matematycznych podczas nauki
ortografii) czwartek, 6 lekcja, B1

"Myszką malowane" Beata Borowy

(cel: rozwijanie uzdolnień z technologii informacyjnej) termin:

KLASY 7 "Szczęśliwi malarze" Elżbieta Białczak (kl.5-8)
(5)
(cel: rozwijanie uzdolnień plastycznych, zainteresowanie sztuką)
poniedziałek, 1 lekcja, B1
"Matematyka to wyzwanie" Barbara Zubik

(cel: rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych)
wtorek, 8 lekcja, B2
Klub Nakręconych na Film Joanna Bielska-Choroszewska
(cele: zajęcia rozwijające wrażliwość artystyczną, kręcenie krótkich filmików pod okiem
fotografa, promowanie kultury, sztuki)

wtorek, 15.30, B2 (lub spotkania w terenie)
"Matematyczni odkrywcy" Marlena Radzińska (kl.5-8)
(cel: zaciekawienie matematyką poprzez odkrywanie jej w aplikacjach , grach,
życiu codziennym) wtorek, 9 lekcja, B2
 Koło filmowe Monika Welenc-Łojewska
(Cel: poznawanie różnych gatunków filmowych oraz kształtowanie krytycznego spojrzenia na

piątek- comiesięczne wyjazdy do kina
KLASY 8 Zajęcia rozwijające kreatywność i pomysłowość z j. polskiego:
(4)
"Zajęcia redakcyjno-czytelnicze." Jolanta Matejko, Anna Grzeszczyk,
Anna Dąbkowska, Joanna Bielska-Choroszewska
piątek, 1 lekcja, B2
Zajęcia rozwijające kreatywność i pomysłowość z matematyki:
"Kreatywni matematycy" Marlena Radzińska, Marta Samsel, Barbara
Zubik, Anna Kornowska
czwartek, 1 lekcja, B2
film)

