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Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020 
 

 

Język angielski 

Zajęcia, dwa razy w tygodniu we wszystkich grupach, prowadzi pani Marta. Dzieci uczą się 

języka angielskiego poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie  

i powtarzanie rymowanek, opowiadanie historyjek. 

 

Rytmika 

Zajęcia prowadzone są przez panią Monikę – w grupie I dwa razy w tygodniu oraz w grupie II 

i III raz w tygodniu. Dzieci przy muzyce i akompaniamencie instrumentu klawiszowego, na 

którym gra pani Monika, uczą się reakcji na podstawowe wartości rytmiczne nut i pauz, 

reagowania ruchem na zmiany tempa i dynamiki, śpiewają piosenki, grają na instrumentach 

muzycznych. 

 

Zajęcia plastyczne 

„Kolorowy świat” - prowadzone raz w tygodniu przez panią Anetę w grupie I. 

„Plastyczne szaleństwo” – w grupie II organizowane przez panią Karolinę i Małgosię. 

Prowadzące proponują zabawy plastyczne, które rozwijają zdolności i zainteresowania 

artystyczne przedszkolaków. W trakcie różnorodnych działań dzieci wykonują różnymi 

technikami ciekawe prace, doskonaląc sprawność manualną, kształcąc wyobraźnię oraz 

rozwijając swoje twórcze możliwości. 

 

Szachy 

Zajęcia w II grupie (dwa razy w tygodniu) i III grupie (raz w tygodniu) prowadzi pani Basia. 

Dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami gry w szachy, która w wieku przedszkolnym 

wpływa wszechstronnie na ich rozwój. Przedszkolaki dostrzegają w niej przede wszystkim 

rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się „drewnianym wojskiem” doskonalą swoje 

umysły. Grając w szachy, dzieci kształtują umiejętność przestrzegania określonych zasad 

i reguł. Każdy szachista musi wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. 

 

„Neurofitness – czyli jak skutecznie wykorzystać swój mózg?” 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupie III. Prowadzone są przez panią Anię, która 

wykorzystuje efektywne metody uczenia się i techniki czytania. Głównym założeniem zajęć 

jest usprawnianie umysłu poprzez różnego rodzaju ćwiczenia pamięci, koncentracji oraz 

selektywnego przetwarzania informacji. Dzieci będą miały możliwość usprawnić pamięć za 

pomocą map myśli i piktogramów oraz technik pamięciowych, uaktywnić jednoczesną pracę 

obu półkul, wykorzystując ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej, żonglowania, wyćwiczyć 

bystrość i spostrzegawczość umysłu, rozwinąć kreatywność myślenia i działania, ulepszyć 

sprawność grafomotoryczną, poprawić koordynację wzrokowo – ruchową. 
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Kodowanie na dywanie 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ramach innowacji pedagogicznej „Z kodowaniem za 

pan brat”, wprowadzonej w grupie III przez panią Karolinę i Elę. Dzieci uczestnicząc  

w zabawach wprowadzających w świat kodowania poznają podstawowe zagadnienia 

programistyczne bazujące wyłącznie na aktywności z wykorzystaniem maty, kolorowych 

kubeczków i obrazków. Przedszkolaki swoją przygodę z kodowaniem rozpoczynają na 

dywanie w sali dydaktycznej, pracując na dużej, dwustronnej macie edukacyjnej. Każde 

zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych przedszkolaków, kształtują 

umiejętność planowania, pobudzają wyobraźnię i kreatywność, uczą współdziałania oraz 

rozwijają miękkie kompetencje. 

 

Sensoplastyka® 

Ekologiczne, proste, kolorowe i pachnące zajęcia z Sensoplastyki® odbywają się raz                      

w tygodniu na sali gimnastycznej. Uczestnikami są chętne dzieci ze wszystkich grup 

przedszkolnych, prowadzi je pani Marta. Zabawy mają  na celu wspieranie naturalnego 

procesu spontanicznej aktywności twórczej, rozwój kreatywności i twórczego myślenia. 

Dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych i pełnej palety barw, dzieci próbują  

i eksperymentują, mieszają, zgniatają, depczą, wąchają, co za tym idzie - pobudzają wszystkie 

zmysły: węchu, smaku, zapachu, wzroku i dotyku. 

 

Religia 

Katecheza prowadzona jest przez panią Beatę oraz ks. Mariusza. Zajęcia religii odbywają się 

na życzenie rodziców dwa razy w tygodniu w grupie III. Przedszkolaki, które uczestniczą  

w katechezie poznają prawdy religijne, uczą się jej historii poprzez zabawę. 

 

 


