
Zajęcia pozalekcyjne KN dla klas I-III na rok szkolny 2014/ 2015 

L.p. Nazwa zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych  

w I semestrze 2014 

Prowadzący Uczestnicy (imiona                           
i nazwiska dzieci, 

klasa) 

 
Dzień tygodnia, 

godzina 

 
sala 

 
Opis zajęć  

1. Zajęcia 
wyrównawcze 

Elżbieta Kłak Uczniowie klasy III c Wtorek 
9:50- 10:35 

61 Celem zajęć jest podniesienie kompetencji szkolnych uczniów oraz doskonalenie 
umiejętności wykorzystania ich w praktyce, a także stymulowanie gotowości uczniów 
do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach zadaniowych. 

2.  Zajęcia dla uczniów 
zdolnych 

Elżbieta Kłak Uczniowie klasy III c Poniedziałek 
10.30-11.30 

017 Celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań  uczniów poprzez proponowanie 
różnorodnej  aktywności umysłowej, zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania 
problemów, rozbudzanie ciekawości poznawczej , kształtowanie twórczej postawy , 
przygotowanie do udziału w różnorodnych konkursach. 

3. Happy English Marzena 
Przyborowicz 

Klasa IIIc: 
 

Wtorek 
8:55- 9:40 

08 ‘Angielski znam i rozwijam’-gry i zabawy edukacyjne rozwijające zdolności językowe 
uczniów, rozwiązywanie testów przygotowujących do konkursów z języka 
angielskiego.  
‘Powtarzam wiadomości, gdy mam z angielskim trudności’- zajęcia dla uczniów w 
powtarzaniu i utrwalaniu zagadnień językowych 

4. Happy English Marzena 
Przyborowicz 

Klasa IIIb: 
 

Piątek 
9:50- 10:35 

017 ‘Angielski znam i rozwijam’-gry i zabawy edukacyjne rozwijające zdolności językowe 
uczniów, rozwiązywanie testów przygotowujących do konkursów z języka 
angielskiego.  
‘Powtarzam wiadomości, gdy mam z angielskim trudności’- zajęcia dla uczniów w 
powtarzaniu i utrwalaniu zagadnień językowych 

5. Gimnastyka 
artystyczna 

Klasy I-III 

Iwona 
Wądołowska 

Klasy I-III Środa 
12:45-13:30  

Mała sala 
gimnastyczna 

Gimnastyka artystyczna z przyborami: obręcze ,wstążki , skakanki 
Różne formy taneczne  przy muzyce. 

6. Zajęcia muzyczno-
ruchowe 

Beata 
Nagrodzka, 
Magdalena 
Barwińska- 
Kubaszewska 

Klasy I-III 
 
 

Środa 
15:30- 16:15 

34 
Lub 33 

Zajęcia mają na celu rozwijanie rytmiczności, śpiewu, pamięci muzycznej oraz ruchu. 

7. Zajęcia 
wyrównawcze 

Beata 
Nagrodzka 

Klasa Id 
 

Czwartek 
11:45- 12:30 

33 Zajęcia mają na celu wyrównywanie braków z zakresu edukacji polonistycznej i 
matematycznej, powtarzanie i utrwalanie materiału, usuwanie lub pomniejszanie 
przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych; rozbudzanie motywacji do pracy 

8. Poznaj samego 
siebie- zajęcia 

rozwijające 
zainteresowania                  

i zdolności uczniów 

Maria 
Pawlikowska 

Klasa IIc Wtorek 
9:50-10:35 
Czwartek 
11:35-12:20 

017 
 
08 

Zajęcia będą miały na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Są to 
działania nastawione na: 
-stwarzanie możliwości rozwoju ich zainteresowań, 
- 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 konkursów 



 
 

9. Zajęcia 
wyrównawcze 

Monika Arent Klasa Ib 
 

Poniedziałek 
9:50- 10:35 

 Wyrównywanie braków edukacyjnych 

10. Świetlica szkolna Monika Arent Klasy I-III Wtorek 
8:55- 9:40 

Świetlica 
szkolna 

Zajęcia ruchowe 

11. Zajęcia plastyczne Dorota 
Jukowska 

Klasa Ie Wtorek 
11:45- 12:30 

36 Zajęcia plastyczne lub techniczne wykorzystujące różnorodne formy pracy 

12. Zajęcia 
wyrównawcze 

Dorota 
Jukowska 

Klasa Ie Środa 
11:45- 12:30 

40 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla uczniów mających problemy 
w nauce 

13. Gimnastyka buzi i 
języka 

Agata Serzysko Klasa 0a Czwartek 
8:00- 8:45 

Sala zerówki Wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy dzieci podczas zajęć grupowych 

14. Gimnastyka                      
buzi i języka 

Monika 
Piskozub 

Klasa 0b Środa 
8:45- 9:30 

Sala zerówki Wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy dzieci podczas zajęć grupowych. 
Na zajęciach dzieci: 
- usprawniają motorykę narządów mowy, 
- rozwijają słuch 

15. Zajęcia świetlicowe- 
zabawy 

Bożena Chaja- 
sobuń 

Klasa IIIc 
 

Czwartek 
11:30- 12:30 

06 Gry i zabawy świetlicowe 

16. Koło teatralne Bożena Chaja- 
Sobuń 

Klasa IIc 
 

Piątek 
13:00- 14:00 

06 Przygotowanie przedstawienia na konkurs teatralny 

17. Szydełkowanie 
Zrób to sam 

Małgorzata 
Cybulska 

Klasy I-III Poniedziałek 
11:30- 13:30 
(co drugi tydzień) 

03 Nauka szydełkowania, doskonalenie umiejętności 
 
 
Zadania plastyczno- techniczne z wykorzystaniem podstawowych materiałów 

18. Gry i zabawy 
relaksacyjne. 

Zabawy 
ogólnorozwojowe 

Sylwia 
Kapuścińska- 
Baca 

Klasy I-III  Środa 
8:00- 9:45 

Sala 
relaksacyjna, 
sala zabaw 
Biedronek 

 

19. Gry i zabawy 
relaksacyjne. 

Zabawy 
ogólnorozwojowe 

Sylwia 
Kapuścińska- 
Baca 

Klasy I-III Środa  
9:45- 10:30 

Sala 
relaksacyjna, 
sala zabaw 
Biedronek 

 

20. Zajęcia kulinarne Patrycja 
Stawicka 

Klsa IIIc i IIIa (chętni 
uczniowie) 

Piątek 
12:30 

018 Nauka podstawowych technik kulinarnych, promowanie zdrowego odżywiania, praca 
w zespole 
 
 
 



21. Ortografki- zajęcia 
terapeutyczne  dla 

klas trzecich 

Agnieszka 
Polak 

Klasy III Poniedziałek 
10:45- 11:30 

51 Zajęcia dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwijające poprawność ortograficzną, 
doskonalące umiejętność czytania i pisania oraz usprawniające funkcje percepcyjno- 
motoryczne 

22. Ortografki- zajęcia 
terapeutyczne  dla 

klas trzecich 

Agnieszka 
Polak 

Klasy I-III Wtorek 
11:45- 12:30 

51 Zajęcia dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwijające poprawność ortograficzną, 
doskonalące umiejętność czytania i pisania oraz usprawniające funkcje percepcyjno- 
motoryczne 

23. Zajęcia kulinarne  
,,Witaminka’’ 

Dorota 
Cybulska 

Klasy I-III Co drugi piątek 
9.00 – 10.30 

jadalnia Zajęcia kulinarne to idealny pomysł na twórcze spędzenie czasu dla dziecka. W miłej 
atmosferze dzieci będą mogły nauczyć się pracy w grupie, zdobyć nowe doświadczenia 
kulinarne, a przy okazji dobrze się bawić. Celem zajęć jest przekonanie dzieci, że 
przyrządzane samodzielnie posiłki mogą być smaczne i zdrowe. Na naszych zajęciach 
wspólnie z dziećmi będziemy odkrywać tajniki zdrowej, domowej kuchni. Dzieci 
samodzielnie będą mogły przygotować swoje ulubione potrawy, będziemy kroić, 
mieszać, smarować, czasem ucierać, często miksować w między czasie pysznie się 
bawić. Zwieńczeniem warsztatów będzie wspólna degustacja przygotowanych potraw. 

24. Zajęcia rozwijające 
umiejętności 
edukacyjne                    

„Dziś uczeń, jutro 
naukowiec” 

Joanna 
Pietkiewicz 

Klasa Ic czwartek 
11:45- 12:30 

08 Kształtowanie umiejętności czytania, pisania, analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej, 
rozwiązywanie testów 

25. Zajęcia plastyczne 
„ Dziś uczeń, jutro 

malarz” 

Joanna 
Pietkiewicz 

Klasa Ic Piątek 
11:45- 12:30 

08 1) Różne techniki plastyczne 
2) Wyrażanie siebie i świata przez różne techniki plastyczne 

26. Zajęcia 
wyrównawcze                      

z języka polskiego                     
i matematyki 

Sylwia 
Wdowicz 

Klasa IIIb: 
 

Środa 
12:45- 13:30 
 
 

Gabinet 
przychodni 

Celem zajęć jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości, 
zminimalizowanie ryzyka niepowodzeń szkolnych w atmosferze bezpieczeństwa i 
tolerancji 

27. Zajęcia świetlicowe Sylwia 
Wdowicz 

Klasy I-III Poniedziałek 
7:00- 8:00 

Sala świetlicy 
aula 

Objęcie opieką dzieci przebywających w świetlicy w celu aktywnego spędzenia 
wolnego czasu:  
-prace plastyczno- techniczne ( ćw. Umiejętności pracy w grupie), gry i zabawy 
stolikowe (ćw. Komunikacji), gry i zabawy ruchowe rozwijanie aktywności fizycznej, 
-relaksacja w sali zabaw 

28. Zajęcia 
wyrównawcze 

Agnieszka 
Nowicka 

Klasy I-III Środa 
11:45:12:30 

22A 
(obok 
dentysty) 
lub sala 
spotkań z 
rodzicami 

Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych umiejętności. Budowanie motywacji do 
nauki. 

 



29. Zajęcia 
terapeutyczne 

Agnieszka 
Nowicka 

Klasy I-III Czwartek 
10:45- 11:30 

22A 
(obok 
dentysty) 
lub sala 
spotkań                      
z rodzicami 

Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych umiejętności. Budowanie motywacji do 
nauki. 
 

30. Zajęcia 
terapeutyczne 

Piotr Kujawa Klasa I a Wtorek 
12:30- 13:30 

Sala spotkań 
z rodzicami 

Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów istotnych w opanowaniu 
umiejętności czytania, pisania i liczenia. Oddziaływanie mające na celu nawiązywanie 
kontaktu z uczniem. 

31. Zajęcia 
wyrównawcze 

Piotr Kujawa Klasa I a Czwartek 
10:45- 11:30 

Sala spotkań 
z rodzicami 

Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka: 
-korygowanie zaburzonych funkcji, 
- rozbudzenie zainteresowań  
motywacji do nauki 
 

32. Zajęcia w świetlicy Beata 
Komoszyńska 

Klasy I-III Czwartek 
13:30- 14:30 

świetlica Zajęcia plastyczno-techniczne                             
 

33. Zajęcia 
wyrównawcze z 

języka polskiego i 
matematyki 

Beata 
Komoszyńska 

Klasa IIa Piątek 
10:45- 11:30 

51 Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem, pisania z pamięci i ze słuchu. 
Układanie i zapisywanie zdań. 
Kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. Doskonalenie umiejętności 
matematycznych. 

34. Terapia 
pedagogiczna 

Brygida 
Sudak 

Klasa IIa Piątek 
9:50- 10:35 

A17 Rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji, wzmacnianie dobrze funkcjonujących 
analizatorów 

35. Terapia 
pedagogiczna 

Brygida 
Sudak 

Klasa IIa Piątek 
10:45- 11:30 

A17 Usprawnianie funkcji, które leżą u podstaw czytania i pisania 

36. Pomyśl, poszukaj, 
odgadnij 

Anna Skrzoska Klasa IIb środa 12.45-13.30 Sala 03 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl 2b z trudnościami w nauce 

37. Szydełkowy zawrót 
głowy. 

Anna Skrzoska Klasa IIb czwartek 
11.45-12.30 

Sala relaksu Robótki ręczne  

 


