BLOK ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp

Nazwa koła

Nauczyciel prowadzący

Dla jakich klas jest
przewidziane

Termin zajęć
dzień

godzina

Koszt

Opis

nie dotyczy

Zajęcia oparte na zabawach w języku angielskim.

nie dotyczy

Zajęcia rozwijające umiejętności logicznego myślenia, wzbogacenie słownictwa i swobody
wypowiedzi po angielsku w sytuacjach problemowych.

KOŁA JĘZYKOWE
0, 1
1

2

Disney Club - w świecie bajek

Gry logiczne w języku angielskim

wtorek

14:25-15:10

Katarzyna Dąbrowska
2, 3

środa

14:25-15:10

0, 1

wtorek

14:25-15:10

Dominika Więcławska
2, 3

poniedziałek

14:25-15:10

3

Funny Reading

Kamil Słomiany

2, 3

środa, piątek

14:25-15:10

nie dotyczy

Nauka poprawnego czytania w języku angielskim oraz poprawnej wymowy i akcentu.

4

Koło wyrównawcze z języka angielskiego

Katarzyna Dąbrowska

6

poniedziałek

07:40-08:15

nie dotyczy

Utrwalanie poznanego na lekcji materiału, wyrównanie braków według indywidualnych
potrzeb uczniów.

środa

07:40-08:25

5

Koło teatralno-filmowe w języku hiszpańskim

Bożena Sosińska-Podkościelna

5, 6, 7, 8

nie dotyczy

Podczas zajęć uczniowie będą przygotowywać krótkie przedstawienie/skecze/filmy w
języku hiszpańskim, w oparciu o proste, znane uczniom słownictwo. Uczniowie staną się
twórcami scenariuszy.

czwartek

15:20-16:05

6

Koło wyrównawczo-rozwijające z języka niemieckiego

Monika Sękowska

6, 7, 8

poniedziałek

16:10-16:55

nie dotyczy

Rozwijanie kompetencji językowych, wyrównywanie braków według indywidualnych
potrzeb uczniów

7

Wokół Francji i języka francuskiego

Katarzyna Kusiak

4, 5, 6, 7, 8

poniedziałek

16:10-16:55

nie dotyczy

Rozwijanie kompetencji językowych, wyrównywanie braków według indywidualnych
potrzeb uczniów

KOŁA SPORTOWE

1

środa

15:20-16:05

nie dotyczy

2, 3

czwartek

15:20-16:05

nie dotyczy

4, 5, 6

poniedziałek

16:00-17:30

nie dotyczy

Piłka nożna - nauka podstawowych umiejętności piłkarskich: podania, strzały na bramkę,
technika własna ucznia. Doskonalenie elementów gry w grach uproszczonych.
Przygotowanie do startów w turniejach piłkarskich.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

poniedziałki,
środy, piątki,
soboty

16:00, 17:00,
20:30, 09:30,
10:30

informacja u
prowadzących

Utrwalanie umiejętności pływackich. Zapisy ruszyły 1 września 2020 roku.

Gimnastyka korekcyjna
Piotr Rybicki

2

Piłka nożna - SKS

3

Sekcja pływacka

Piotr Rybicki, Anna Kizlich

Zajęcia dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Profilaktyka wad postawy. Wyrabianie
nawyku "prostego trzymania się". Ćwiczenia o charakterze ogólnorozwojowym ze
szczególnym naciskiem na pracę mięśni odpowiedzialnych za prawidłową sylwetkę. Zajęcia
prowadzone w formie zabaw ruchowych, torów przeszkód oraz ćwiczeń kształtujących
prawidłową sylwetkę oraz zdrową stopę.

0, 1

4

5

6

Dwujęzyczne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki
korekcyjnej

Judo

Magdalena Zinkiewicz

Paweł Jałbrzykowski TYTAN

0, 1, 2, 3

wtorek

16:05-16:50

0, 1

poniedziałek,
piątek

14:25-15:10

2

poniedziałek,
piątek

15:20-16:05

3, 4, 5

poniedziałek,
piątek

16:15-16:55

1, 2, 3

wtorek

Zajęcia ogólnorozwojowe oparte na grach i zabawach oraz różnorodnych ćwiczeniach
korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzone w j. polskim i angielskim

80 zł/miesiąc
Ćwiczenia odbywają się głównie w formie zabawy, ale są tak dobrane, aby poprawić
(zajęcia raz w
sprawność fizyczną dzieci. Dodatkowym aspektem jest wprowadzenie elementów
tygodniu), 130
rywalizacji, co wzmacnia psychicznie, uczy koleżeństwa, współzawodnictwa, uczciwości, i
zł/miesiąc
przestrzegania zasad fair-play. Nie będą to zajęcia kontaktowe w związku z reżimem
(zajęcia 2 razy w
sanitarnym. Zajęcia startują 21.09.2020 r.
tygodniu)

15:20-16:05

Zajęcia z koordynacji ruchowej oraz motoryki
4, 5, 6

czwartek

1, 2, 3

wtorek

4, 5, 6

czwartek

100 zł/miesiąc
Szermierka to trening dla głowy, liczy się myślenie, kształtuje charakter, wpływa na
(zajęcia raz w
motorykę i świadomość ciała, kształtuje umiejętność podejmowania decyzji, wytrwałość,
tygodniu), 160
systematyczność, dbanie o bezpieczeństwo oraz poszanowanie zasad fair play. W ramach
zł/miesiąc
opłaty za zajęcia zakupione zostaną przez prowadzącego osłony na twarz dla każdego
(zajęcia 2 razy w
dziecka. Zajęcia startują 15.09.2020 r.
tygodniu)

Robert Mrówczyński

7

nie dotyczy

16:10-16:55

Szermierka

8

Tenis

Uczniowski Klub Sportowy
Sportteam

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

wtorek, czwartek

15:20-17:20

1530 zł/I
semestr

Zajęcia startują 21.09.2020 r.

9

Mały Piłkarz

Adrian Czapski

2, 3

środa

15:30-16:30

nie dotyczy

Zajęcia piłkarskie, zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek.

10

Gimnastyka korekcyjna z elementami SI

1, 2, 3

środa

16:15-16:55

nie dotyczy

Dla dzieci z wadami postawy z jednoczesną stymulacją innych zmysłów i koordynacją
pracy obu półkul mózgu dziecka

7, 8

piątek

16:15-16:55

nie dotyczy

Celem zajęć jest nauka skutecznej samoregulacji.

0, 1

środa

14:25-14:55
30 zł/zajęcia

Zajęcia ogólnorozwojowe mające na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy, zarówno dla
chłopców, jak i dziewczynek. Zajęcia startują 16.09.2020 r.

nie dotyczy

Ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność,
indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność
rozwiązań plastycznych.

Marta Zaremba
11

12

Zajęcia relaksacyjno-wzmacniające

Zumba

Active Soul
2, 3

środa

15:00-15:30

KOŁA ARTYSTYCZNE

1

Plastyczne

Izabela Stencel

3

czwartek

14:25-15:10

2

Origami

Katarzyna Wierzbicka

2, 3

środa

15:20-16:05

nie dotyczy

Zajęcia ćwiczące koncentrację uwagi, uczące logicznego myślenia, rozwijające pamięć,
wspierające rozwój procesów poznawczych.

3

Plastyczne

Lucyna Makowska

4, 5, 6, 7, 8

środa

15:20-16:05

nie dotyczy

Twórcze rękodzięło, rysunek i malarstwo, ceramika, zajęcia eko-architektonicznodekoratorskie.

4, 5, 6

wtorek

07:40-08:25

nie dotyczy

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane z informacjami o fotografii: jak
powstaje zdjęcie, sposoby robienia fotografii, ciekawe pomysły na robienie zdjęć, obróbka
zdjęć. Ponadto zajęcia praktyczne.

7, 8

czwartek

07:40-08:25

nie dotyczy

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane z informacjami o fotografii: jak
powstaje zdjęcie, sposoby robienia fotografii, ciekawe pomysły na robienie zdjęć, obróbka
zdjęć (poziom średniozaawansowany). Ponadto zajęcia praktyczne.

nie dotyczy

Koło plastyczne - zajęcia przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych aktywnością
plastyczną, szczególnie rysunkiem, malarstwem i grafiką. Podczas zajęć wykonywane będą
zadania z wyobraźni, martwe natury, czy studium przedmiotu. Na zajęcia mogą też
uczęszczać uczniowie, którzy potrzebują więcej czasu na wykonanie prac z lekcji plastyki.
W drugim semestrze uczniowie będą mieli mozliwość wzięcia udziału w malowaniu
wielkoformatowego muralu.

50 zł/zajęcia

Robotyka Lego Mindstorms to kreatywne zestawy Lego stworzone do rozwijania dziecięcej
wyobraźni! Zestaw, oprócz standardowych klocków, zawiera silniki, czujniki (koloru,
podczerwieni, dotyku), pilot do sterowania robotem oraz mózg wszystkich operacji programowalną kostkę. Wszystko to sprawia, że podczas warsztatów dla dzieci młodzi
konstruktorzy, mogą budować roboty oraz wprawiać je w ruch. Najpierw instruktorzy
wyjaśniają mechanizm działania, objaśniają, do czego służy każdy element, a następnie
przychodzi czas na działanie. Zajęcia startują od października 2020 r.

50 zł/zajęcia

Minecraft: Education Edition to edukacyjna wersja jednej z najbardziej popularnych gier
wśród młodego pokolenia. Czym różni się ona od oryginału? Jeśli chodzi o mechanikę
rozgrywek, jest dokładnie taka sama. Wersja edukacyjna została jednak dostosowana do
potrzeb szkolnictwa. Oferuje narzędzia dla uczniów i nauczycieli, które służą do nauki
przedmiotów szkolnych, takich jak matematyka, przyroda czy nawet języki obce.
Edukatorzy mogą w przystępny dla dzieci sposób przekazać wiele informacji, które w
normalnych warunkach mogłyby wydawać się najmłodszym mało ciekawe. Zajęcia
startują od października 2020 r.

4

5

Koło fotograficzne

Plastyczne z elementami malowania murali

Arkadiusz Zając

Michał Kargol

6, 7

16:10-16:55

czwartek

KOŁA INFORMATYCZNE

1

1, 2, 3

Warsztaty z LEGO Robotyki

wtorek

15:30-17:00

Planeta Robotów

2

Warszaty Minecraft

4, 5, 6

czwartek

15:30-17:00

3

Dash&Dot

4

poniedziałek

15:20-16:05

nie dotyczy

Zajęcia rozwijające umiejętność (zdobyte w drugiej i trzeciej klasie) posługiwania się
schratch’em oraz mechanizmami obowiązującymi w świecie TIK. Elementy
programowalne na komputerze przenosimy w świat rzeczywisty za pośrednictwem
robotów, które programujemy na tych samych zasadach co duszki w środowisku scratch.

4

Programowanie AppInventor

5

wtorek

15:20-16:05

nie dotyczy

Programowanie aplikacji na urządzenia z androidem. App Inventor to intuicyjne, wizualne
środowisko programistyczne, które umożliwia wszystkim tworzenie w pełni
funkcjonalnych aplikacji na smartfony i tablety. Co więcej, oparte na blokach narzędzie
ułatwia tworzenie złożonych aplikacji o dużej skali w znacznie krótszym czasie niż
tradycyjne środowiska programistyczne.

Rafał Kaliński

5

Programowanie Java Script i Python

6

wtorek

16:10-16:55

nie dotyczy

Python i Java Script łączą prostą, przyjazną dla początkujących składnię z
nieograniczonymi możliwościami. To języki, które pozwolą szybko zrealizować swoje
koncepcje i stojące przed uczniem zadania.

6

Nauka modelowania 3D w różnych środowiskach oraz
nauka obsługi slicerów i drukarek.

7, 8

czwartek

16:10-16:55

nie dotyczy

Nauka modelowania 3D w różnych środowiskach, oraz nauka obsługi slicerów i drukarek.

2

środa

15:20-16:05

nie dotyczy

W czasie zajęć uczniowie poznają od podstaw intuicyjny język programowania ScratchJr,
Schratch3, który ma graficzny interfejs i daje możliwość m. in. tworzenia gier, pokazów
multimedialnych, animacji czy historyjek.

3

środa

16:05-16:55

nie dotyczy

W czasie zajęć uczniowie poznają od podstaw intuicyjny język programowania ScratchJr,
Schratch3, który ma graficzny interfejs i daje możliwość m. in. tworzenia gier, pokazów
multimedialnych, animacji czy historyjek. Koło dla uczniów klas 3, którzy jeszcze nie
uczęszczali na takie koło.

nie dotyczy

Podczas zajęć uczniowie poznają języki kodowania HTML i CSS, w najnowszych
standardach W3C. Z ich znajomością zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do
wykonania autorskiej strony przeznaczonej do odczytu w komputerze oraz innych
urządzeniach mobilnych. W drugim semestrze uczniowie będą mieli możliwość poznać
podstawy języka programowania JAVASCRIPT, który pozwoli przekształcić statyczne
strony w dynamiczne aplikacje internetowe (interakcja strony z użytkownikiem, proste gry
przeglądarkowe). Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów zainteresowanych
przedmiotami takimi, jak: informatyka, technika i plastyka. Wymagana jest podstawowa
znajomość systemu operacyjnego, pozostałe zagadnienia będą wprowadzane od podstaw.

7

8

Programowanie

Projektowanie stron internetowych

Jolanta Pacek

Michał Kargol

4, 5, 6, 7, 8

piątek

15:20-16:05

KOŁA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

1

MatPlaneta

Matplaneta

klasa 0 -1 (poziom Pascal I),
klasa 2 (Pascal II), klasa 3
(Pitagoras I), klasa 4
(Pitagoras II), klasa 5-6
(Euler I)

2

Mały mistrz matematyki

Małgorzata Wasilewicz

1

środa, piątek

14:15-15:15

45 zł/zajęcia

Matplaneta to spotkania z matematyką i logiką prowadzone metodą twórczego
rozwiązywania problemów. Zajęcia startują 21.09.2020 r.

wtorek

14:25-15:10

nie dotyczy

Celem zajeć jest wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień, stymulowanie rozwoju aktywności
dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia
umiejętności matematycznych.

3

Matematyczne Super Trójki

4

Matematyka na szóstkę

5

Ewa Barros

Są to zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie, które rozwijają swoje kompetencje
poprzez gry i zabawy. Do koła można dołączyć po konsultacji rodzica z
nauczycielem. Tegoroczne koło jest kontynuacją zajęć ubiegłorocznych.

3

wtorek

15:20-16:05

nie dotyczy

6

piątek

07:40-08:25

nie dotyczy

Zajęcia dla uczniów szczególnie utalentowanych matematycznie, przygotowanie do
konkursów.

Matematyka - zajęcia wyrównawcze

6

środa

07:40-08:25

nie dotyczy

Zajęcia dla uczniów potrzebujących dodatkowej pomocy w nadrobieniu zaległości.

6

Matematyka - zajęcia wyrównawcze

5

poniedziałek

07:40-08:25

nie dotyczy

Zajęcia mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści
programowych.

7

Matematyka dla klas V

5

wtorek

07:40-08:25

nie dotyczy

Uczeń rozwija umiejętności i zainteresowania matematyczne poprzez realizację treści
wykraczających poza program nauczania.

8

Matematyka dla klas VII i VIII

7, 8

czwartek

07:40-08:25

nie dotyczy

Uczeń rozwija umiejętności i zainteresowania matematyczne poprzez realizację treści
wykraczających poza program nauczania.

9

Matematyka - koło wyrównawcze

7

wtorek

07:35-08:20

nie dotyczy

Zajęcia mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści
programowych.

11

Matematyka - koło wyrównawcze

4

poniedziałek

07:30-08:15

nie dotyczy

Zajęcia mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści
programowych.

12

Matematyka dla uczniów zdolnych

4

czwartek

07:30-08:15

nie dotyczy

Koło przewidziane dla uczniów uzdolnionych matematycznie.

13

Matematyka - koło wyrównawcze

8

środa

07:30-08:15

nie dotyczy

Zajęcia mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści
programowych.

14

Geografia dla ciekawskich

Kamil Marek

7

czwartek

16:10-16:55

nie dotyczy

Koło dla uczniów pragnących zaspokoić głód wiedzy geograficznej.

15

Biologia dla zdolnych

Joanna Wójcik

6

środa

07:30-08:15

nie dotyczy

Rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku biologicznym, przygotowanie do
konkursów OLIMPUS, udział w: wolontariat dla czworonogów, pomoc w akcjach
biologicznych: Dzień Zwierząt, Dzień Wody, Dzień Ziemi.

nie dotyczy

Chemia jest przedmiotem wymagającym systematyczności, gdyż zrozumienie kolejnych
zagadnień często wymaga wiedzy z poprzednich lekcji. Aby stworzyć uczniom jak najlepsze
warunki do nauki, co tydzień będą odbywały się zajęcia wyrównawcze. Koło przeznaczone
jest dla uczniów, którzy mają problem ze zrozumieniem zagadnienia z lekcji lub pracy
domowej oraz tych, którzy potrzebują pomocy w nauce z powodu nieobecności. W
zajęciach mogą brać udział również osoby, których nie satysfakcjonują uzyskiwane oceny,
chcą poprawić swoje wyniki i potrzebują wsparcia i większej liczby ćwiczeń. Ważne jest by
uczniowie, którzy mają zaległości zgłaszali się na konsultacje, jak najszybciej.

nie dotyczy

Koło przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych, zainteresowanych przedmiotem i
ciekawych świata, pragnących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu chemii. W pierwszym
semestrze priorytetem na zajęciach będą ćwiczenia przygotowujące do konkursów. W
drugim semestrze uczniowie przede wszystkim będą doskonalić obycie ze sprzętem
laboratoryjnym, wykonywać ciekawe doświadczenia, co będzie dla nich ułatwieniem przy
kontynuacji nauki w liceum na profilach chemicznych.

Grażyna Borkowska

16

Paweł Rogalski

Aneta Dziurda

Cezary Knebel

Chemia - zajęcia wyrównawcze

8

środa

07:35-08:20

Monika Jędrzejewska

17

Chemia dla zdolnych

8

wtorek

07:35-08:20

18

Fizyka - zajęcia wyrównawcze

7, 8

poniedziałek

07:30-08:15

nie dotyczy

Zajęcia mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych zakresie realizowanych treści
programowych.

19

Chemia - zajęcia wyrównawcze

7

piątek

07:30-08:15

nie dotyczy

Zajęcia mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych zakresie realizowanych treści
programowych.

nie dotyczy

Podczas zajęć będziemy przeprowadzać eksperymenty, a także konstruować różne
działające urządzenia. Na zajęciach pojawią się problemy badawcze obejmujące: fizykę,
chemię, matematykę, biologię, ekologię i astronomię. Przygotujemy i poprowadzimy piknik
naukowy we współpracy z innymi placówkami edukacyjnymi i Centrum Nauki
Kopernik. Poprowadzimy warsztaty ekpesrymentalne dla uczniów klas młodszych.

20

Klub Młodego Odkrywcy "Wulkany Energii"

7, 8

wtorek, czwartek

07:30-08:15

21

Projekt "Badacz Wody"

7, 8

środa

07:30-08:15

nie dotyczy

Międzynarodowy projekt, który zachęca uczniów w wieku 8-14 lat w 11 krajach świata do
podejmowania odważnych i zdecydowanych działań na rzecz poszanowania wody poprzez
zabawne i interaktywne misje oszczędzania wody. Jest atrakcyjną i inspirującą inicjatywą
edukacyjną, która daje uczniom możliwość przeprowadzenia wspólnych działań
związanych z wodą na rzecz swoich szkół. Będziemy wykonywać eksperymenty, grać w gry
symulacyjne, budować urządzenia, organizować warsztaty i festiwale, nagrywać filmy oraz
weźmiemy udział w warsztatch montażu filmów i ekologicznych wyzwaniach, min. w
Centrum Edukacji w Łazienkach Królewskich.

22

Odyseja Umysłu

6

środa

15:20-16:05

nie dotyczy

Podczas zajęć będziemy ćwiczyć kreatywne i krytyczne myślenie, angażując się w twórcze
rozwiązywanie problemów. Będziemy grać w gry, ćwiczące spostrzegawczość, dedukcję,
pamięć, koncentrację. Zapraszam każdego, kto ma ochotę wysilić szare komórki oraz liczy
na dobrą zabawę fair play. Dla chętnych uczniów, za rok będzie możliwosć wzięcia udziału
w międzynarodowym konkursie.

Monika Kokosza

KOŁA OLIMPIJSKIE - o przyjęciu na koło decyduje nauczyciel
1

Biologia

Maria Maliszewska

8

piątek

07:40-08:25

nie dotyczy

Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z biologii.

2

Język angielski

Anna Lech, Katarzyna
Łastawiecka

7, 8

wtorek

07:40-08:25

nie dotyczy

Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego, poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych
na poziomie co najmniej B1+

3

Biologia

Joanna Wójcik

7

poniedziałek

07:30-08:15

nie dotyczy

Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z biologii.

4

Historia

Sylwia Wasiak

7

poniedziałek

16:05-16:50

nie dotyczy

Przygotowanie do olimpiady historycznej - grupa zamknięta.

5

Historia

Wojciech Żuk

8

czwartek

07:40-08:25

nie dotyczy

Koło do I etapu konkursu historycznego, do końca X 2020.

6

WOS

8

poniedziałek

16:10-16:55

nie dotyczy

Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z wiedzy o społeczeństwie.

7, 8

środa

16:10-16:55

nie dotyczy

Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z geografii.

7, 8

piątek

07:45-08:30

nie dotyczy

Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z języka polskiego.

7

Geografia

8

Język polski

Kamil Marek
Anna Kawala

KOŁA HUMANISTYCZNE
1

Koło historyczne

Sylwia Wasiak

5, 6

środa

15:20-16:05

nie dotyczy

Dla wszystkich zainteresowanych historią Polski, świata, pasjonatów tego przedmiotu.
Zajęcia z zastosowaniem metod aktywnych.

2

Język polski - koło wyrównawcze

Agnieszka Ciszkiewicz

6

piątek

07:45-08:30

nie dotyczy

Zajęcia mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści
programowych.

3

Sensacje II wojny światowej

Wojciech Żuk

7, 8

czwartek

07:40-08:25

nie dotyczy

Czas trwania: październik 2020 - czerwiec 2021.

KOŁA OGÓLNOROZWOJOWE
1

0, 1

Giga pamięć
Erudikon

2

Karuzela Eksperymentów

wtorek

15:20-16:05

0, 1

14:25-15:10

środa

2, 3
Piotr Szymański
3

0-3

środa

0-3

Szachy
Anna Jakubowska

14:25-15:10

2, 3

0-3

środa

30 zł/zajęcia

15:20-16:05

Zajęcia warsztatowe poświecione wybranym zagadnieniom nauk przyrodniczych. Dzieci
obserwując lub własnoręcznie wykonując doświadczenia rozwijają ciekawość świata i
poznają prawa rządzące światem. Zajęcia startują od października 2020 r.

14:30-15:00

Grupa początkująca. Zajęcia startują 16.09.2020 r.

15:15-15:45

0-3

Trening pamięci na wesoło z elementami matematyki i logiki, czyli gimnastyka umysłu.
Zajęcia startują od października 2020 r.

17 zł/zajęcia

Grupa zaawansowana. Zajęcia startują 16.09.2020 r.

14:30-15:00

Grupa początkująca. Zajęcia startują 16.09.2020 r.

15:15-15:45

Grupa zaawansowana. Zajęcia startują 16.09.2020 r.

4

Świat literek, cyferek i szlaczków

Małgorzata Wasilewicz

1

czwartek

14:25-15:10

nie dotyczy

Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

5

Drama

Izabela Stencel

2

środa

14:25-15:10

nie dotyczy

Drama jest sposobem poznawania świata za pomocą działania. Pozwala na otwarcie się,
poznawanie i rozwijanie swoich możliwości.

6

Karta rowerowa

Michał Kargol

5, 6, 7, 8

wtorek

15:20-16:05

nie dotyczy

Zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy chcą uzyskać kartę rowerową.

