ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Nazwa zajęć pozalekcyjnych
Koło zainteresowań „Mali artyści”
w klasie 1a
Koło artystyczne „Zdolny
pierwszoklasista” w klasie 1b
Koło artystyczne z wykorzystaniem
elementów języka angielskiego w klasie
1c

Terminy
spotkań
Czwartek
12.45 – 13.30
Piątek
12.45 – 13.30
Środa
11.42 – 12.27

Prowadząca/cy
Joanna Wiśniewska
Emilia Tyblewska
Katarzyna Glama

Koło naukowe Da Vinci w klasie 2a

Piątek
12.45 - 14.25
(co dwa
tygodnie),
sala nr 1

Katarzyna
Piotrowska

Projekt edukacyjny „Chcę wiedzieć
więcej, czyli spotkania z kolorową
ortografią” w klasie 2b

Wtorek
13.40 – 14.25
Sala nr 2

Jolanta Fierek

Bajkowa tabliczka mnożenia

Czwartek
12.45 – 13.30

Paulina Drewek

Koło rozwijające
dla klasy III w klasie 3a

Wtorek
8.00 – 8.45
Sala nr 7a
Środa
12.55 – 13.40

Barbara Wiśniewska

Koło matematyczno – przyrodnicze
„Damy radę” w klasie 3b

Beata Szamocka

Główna założenia/cele
-rozwój zdolności artystycznych dzieci,
- przygotowanie dzieci do występów publicznych
- zapoznanie z podstawowymi instrumentami muzycznymi,
- instrumentacja utworów muzycznych,
- wzbogacenie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez
kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych,
muzycznych i teatralnych włączając do tego język
angielski
- zabawa ze sztuką, przyrodą, matematyką,
- przygotowanie do konkursów: Ogólnopolskiego
Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik,
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangurek
oraz ciekawych konkursów plastycznych.
- eksperymentowanie, stawianie hipotez, odkrywanie
przyrody, myślenie logiczne i rozwijanie estetyczne,
- zapoznanie uczniów z regułami ortograficznymi
z pomocą Kolorowej Ortografii,
- kształtowanie u uczniów „czujności” ortograficznej
w wyniku samokontroli,
-rozwijanie zainteresowań matematycznych;
-rozbudzanie ciekawości ucznia i jego zainteresowań
tabliczką mnożenia.
- doskonalenie kompetencji matematycznych
i językowych,
- przygotowanie do konkursów przedmiotowych,
- rozbudzanie zainteresowań matematyczno –
przyrodniczych,
- przygotowanie uczniów do konkursów,

Koło językowe

Środa
15.30 – 16.15
Sala nr 9

Dagmara Olczak

Koło polonistyczne
„Kursy z ciekawości świata” dla klasy
ósmej

Czwartek
15.30 – 16.15
Sala nr 1

Beata Tajl

Koło biologiczne

Czwartek
14.35 – 15.30
Sala nr 12

Monika Kuligowska

Koło geograficzne

Wtorek
15.30 – 16.15
Sala nr 12

Wiesława Jabłońska

Koło szachowe

Piątek
15.25 - 16.25
świetlica
Czwartek
14.35 – 15.20
Czwartek
14.35 – 15.20
Sala nr 2

Maciej Mews

Klub Młodego Modelarza
Koło regionalne „Poszukiwacze
skarbów”

Koło informatyczne

Czwartek
15.30 – 16.15
Sala nr 8

Jakub Piotrowski

- doskonalenie kompetencji językowych,
- pogłębianie wiedzy na temat kultury i życia codziennego
mieszkańców krajów anglojęzycznych,
- wsparcie w przygotowaniu do egzaminu klas ósmych
- doskonalenie kompetencji językowych,
- rozszerzenie wiedzy o literaturze i kulturze,
- podejmowanie prób własnej działalności literackiej,
- wsparcie w przygotowaniu do egzaminu klas ósmych
- prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
- nabywanie umiejętności posługiwania się przyrządami
i pomocami przyrodnika,
- spotkania z ciekawym ludźmi, udział w wystawach
przyrodniczych,
- rozwijanie zainteresowania geografie regionalna Polski
i świata,
- przygotowywanie do udziału w konkursach
geograficznych,
- obserwowanie środowiska i zachodzących zmian,
- doskonalenie i nauczanie techniki i taktyki szachowej,
- udział w turnieju szachowym
- wykonywanie modeli kartonowych
- rozwijanie predyspozycji technicznych.
- rozwijanie zainteresowania regionem poprzez udział w
wycieczkach, spotkań z ciekawymi ludźmi,
- odkrywanie naszych korzeni,

Joanna Ollick –
Jelińska
Magdalena
Grochowska
Aleksander Kieliński - doskonalenie umiejętności obróbki i przetwarzania zdjęć,
- doskonalenie umiejętności obróbki filmów video,
- doskonalenie umiejętności programowania poprzez
tworzenie gier

Koło chemiczne

Poniedziałek
14.35 – 15.20
Sala nr 7
Środa
13.40 – 14.25
Sala nr 11

Ewelina Nowak

Koło matematyczne

Wtorek
14.35 – 15.20

Wiesława Rydelek

Koło muzyczno – wokalne

Środa
14.35 – 15.20

Tomasz Kotowski

Koło Esy Floresy

Katarzyna
Piotrowska

- pogłębianie i poszerzanie wiedzy z chemii, nauka przez
doświadczenia,
- przygotowanie do konkursów przedmiotowych,
- zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi, zabawa
bryłą, ze sztuką,
- rozbudzanie kreatywności uczniów, rozwijanie estetyki,
- promowanie prac plastycznych,
- przygotowanie do konkursów plastycznych,
- rozwijanie spostrzegawczości, myślenia logicznego,
analizy matematycznej,
- wsparcie w przygotowaniu do egzaminu klas ósmych
- przygotowywanie do konkursów przedmiotowych,
- kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych,
-przygotowanie do realizowania własnych pomysłów
melodyczno – rytmicznych,
- przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju
imprezach szkolnych i lokalnych,

