SZKOŁA OTWARTA
Już od 16.04. ruszamy z programem „Szkoła Otwarta”, w którym
oferujemy szeroką gamę zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ze szkoły i dzielnicy
Śródmieście. Wystarczy przyjść na wybrane zajęcia i zapisać się na
listę, lub przesłać zgłoszenie na sp21szkolaotwarta@gmail.com
Wszystkie zajęcia są bezpłatne
Opis zajęć w ramach programu „Szkoła otwarta”
1. Zajęcia nauki gry w szachy - Uczestnicy zajęć poznają podstawy gry w szachy,
elementy taktyki i strategii szachowej, historię KRÓLEWSKIEJ GRY. Zajęcia pozwolą
uczestnikom nabywać umiejętność współpracy w grupie, realizacji zamierzonego celu.
2. Gry planszowe - Zajęcia rozwijające logiczne myślenie, wyobraźnię, koncentrację,
zdrową rywalizację.
3. Gry i zabawy matematyczne - Gry i zabawy matematyczne to niekonwencjonalny,
choć mało wykorzystywany sposób nauczania matematyki. Nawet słabsi uczniowie
mogą polubić matematykę. Łączmy więc przyjemne z pożytecznym – zabawę z nauką.
4. „Guzik z pętelką”- Zajęcia praktyczno-techniczne dla uczniów klas młodszych.
Tematyka zajęć obejmuje naukę szycia, szydełkowania, majsterkowania,
papieroplastykę. Uczy ręcznego szycia prostych form.
5. Zajęcia twórcze i umuzykalniające - Gry i zabawy integracyjne dla dzieci z klas 0-II.
Zajęcia twórcze i umuzykalniające. Dzieci będą miały możliwość rozwijania
i
poznawania własnych talentów.
6. Gry i zabawy dla klas młodszych - Wszechstronne rozwijanie organizmu młodego
człowieka, rozwijanie cech motorycznych. Zajęcia będą opierały się głównie na grach
zespołowych oraz różnych formach gier i zabaw.
7. „Mały choreograf”- Uczestnik zajęć ma możliwość poznania różnych rodzajów tańca.
Jest twórcą, a nie tylko odtwórcą. Wykazuje własną kreatywność pracy w grupie.
Tworzy własne układy taneczne. Praca taka pozwala dzieciom na większą pewność
siebie, rozwija twórcze myślenie, uczy odpowiedzialności i integruje w grupie.
8. Język włoski - Zajęcia mają na celu naukę słownictwa i rozwijania umiejętności
komunikacyjnych poprzez gry i zabawy. Zapoznanie uczestników z wybranymi
elementami kultury włoskiej.
9. Język angielski dla dzieci - Szczególny nacisk położony jest na naukę słownictwa,
rozwijanie umiejętności swobodnego mówienia oraz zapoznanie z wybranymi
elementami kultury brytyjskiej.

Terminy zajęć


Lp.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Klasy

Rodzaj zajęć (nazwa)

Termin zajęć

Klub młodego szachisty

Miejsce
I-III

sobota

2.

Gry planszowe

s.12
IV-VII

15.00-15.45
piątek

3.

Gry i zabawy matematyczne

s.23
I-III

14.30-15.15
wtorek

4.

„Matematyka na wesoło”
Kreatywne warsztaty rozwoju manualnego

s.23
I-III

15.30-16.15
środa

5.

„Guzik z pętelką”
Zajęcia twórcze i umuzykalniające

s.15
0-III

15.30-16.15
poniedziałek

Gry i zabawy sportowe klas młodszych

s.10
I

14.00-14.45
poniedziałek

s.g.

15.25-16.10

II-III

czwartek

s.g.
III
s.g.
IV-VII

15.25-16.10
poniedziałek

1.

6.

7.

Zajęcia taneczne
„Mały choreograf”

s.g.
8.

Język włoski

9.

Język angielski



Lp.
1.

IV-VII
s.24

11.50-12.35
Środa
15.25-16.10
czwartek
15.35-16.20

IV-VII

czwartek

s.24

16.30-17.15

Zajęcia dla dorosłych

Rodzaj zajęć (nazwa)
Klub starszego szachisty

Termin zajęć
sobota
15.45-16.30
s.22

Zajęcia dla dorosłych wkrótce rozszerzymy o zajęcia fitness i język angielski.
koordynator programu: mgr Adriana Kacprowska
kontakt e-mail: sp21szkolaotwarta@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

