
 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 
OD 6 KWIETNIA 2020 

 
 

ZAJĘCIA REGULARNE 
 
 
 
Nazwa: Koło teatralne 
osoba prowadząca: Ligia Pawlak-Basińska, Agata Czyrka 
Krótki opis: Zajęcia będą skoncentrowane wokół przygotowań do spektaklu teatralnego “Wielki Czarodziej Oz” 
Klasa / dla kogo: klasy I, II, III, IV 
termin: czwartek godz. 15 
minimalna liczba uczestników, aby zajęcia się rozpoczęły:  7 
 
 
Nazwa: Klub Wirtualnych Podróżników 
osoba prowadząca: Łukasz Mędrzycki 
Krótki opis: Spotkania dotyczące ciekawych miejsc na świecie 
Klasa / dla kogo: I i II  
termin: wtorek, 15:00 
minimalna liczba uczestników, aby zajęcia się rozpoczęły: 5 
 
 
Nazwa: Eksperymenty w domu 
osoba prowadząca: Łukasz Mędrzycki 
Krótki opis: Proste eksperymenty naukowe przy użyciu materiałów dostępnych w domu 
Klasa / dla kogo: III i IV  
termin: środa 15:00 
minimalna liczba uczestników, aby zajęcia się rozpoczęły: 5 
 
 
Nazwa: Niesamowite jedzenie 
osoba prowadząca: Łukasz Mędrzycki 
Krótki opis: Spotkania o tym, jak niezwykłe jest zwykłe jedzenie, być może z prostymi lekcjami gotowania 
Klasa / dla kogo: III i IV  
termin: piątek 15:00 
minimalna liczba uczestników, aby zajęcia się rozpoczęły: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  
MATERIAŁY DO PRACY WŁASNEJ Z KONSULTACJAMI Z NAUCZYCIAMI 

 
 
Nazwa: Miłośnicy dawnych dziejów 
osoba prowadząca: Anna Rajkowska 
Krótki opis: Tworzenie modeli, makiet, prac plastycznych nawiązujących do historii, możliwość konsultacji. 
Klasa / dla kogo: klasy III i IV  
materiał dostępny dla wszystkich 
 
 
Nazwa: Konstruktorek  
osoba prowadząca: Agata Czyrka 
Krótki opis: raz w tygodniu przygotowany tutorial, pomysł na zabawę konstrukcyjną - z rolek, patyczków, 
tekturek, korków, podsyłać modele do wydrukowania i sklejenia. 
Klasa / dla kogo: wszyscy 
 
 
Nazwa: Gry 
osoba prowadząca:  Agata Czyrka  
Krótki opis: zapoznanie dzieci z grami na kartkach z naszego dzieciństwa - statki, kropki, ziemniak, państwa i 
miasta. 
Klasa / dla kogo: wszyscy 
 
 
Nazwa: Doświadczenia 
osoba prowadząca: Iza Lachawiec 
Krótki opis: wykonanie zaproponowanych doświadczeń - raz w tygodniu będzie podany zestaw doświadczeń 
wraz z komentarzem i wnioskami 
Klasa / dla kogo: dla wszystkich 
 
 
Nazwa: Zręczne ręce 
osoba prowadząca:  Joanna Witkowska 
Krótki opis: newsletter z propozycjami prostych prac plastycznych (także technicznych i rękodzielniczych) do 
wykonania w domu. 
Klasa / dla kogo: klasy 1 i 2  
 
 
Nazwa: Spotkania kangurkowe 
osoba prowadząca:  Joanna Witkowska 
Krótki opis: arkusze konkursowe do pracy samodzielnej w domu, możliwość konsultacji z nauczycielem 
Klasa / dla kogo: 1 i 2 
 
Nazwa: Spotkania kangurkowe 
osoba prowadząca:  Joanna Witkowska 
Krótki opis: arkusze konkursowe do pracy samodzielnej w domu, możliwość konsultacji z nauczycielem 
Klasa / dla kogo: 3 i 4 



 

 

 
 
Nazwa: 1NGZ ,, Radosne Wilczęta” 
osoba prowadząca:  Weronika Bieńkowska 
Krótki opis: karty sprawności indywidualnych do wydrukowania i wykonania 
Klasa / dla kogo: 1, 2, 3, 4 
 
 
 
Nazwa: Przygoda ze sztuką 
osoba prowadząca: Anna Mądra 
Krótki opis: wykonanie pracy plastycznej inspirowanej twórczością wybranego artysty (temat, technika, format, 
dla chętnych tutorial) 
Klasa / dla kogo: 1, 2, 3, 4 
 
 
Nazwa: Balet 
Osoba prowadząca: Anna Mrozowska 
Krótki opis: udostępnienie filmów z ćwiczeniami baletowymi, przygotowanych dla uczniów Pitagorasa przez Annę 
Mrozowską 
Klasa/dla kogo: 1, 2, 3, 4 
 
 
Nazwa: Deutsch für Kinder 
Osoba prowadząca: Dorota Ossowska 
Krótki opis: zadania utrwalające słownictwo z języka niemieckiego, w formie zabaw online lub w formie zadań do 
wydrukowania (jedna dodatkowa karta na tydzień dla każdej klasy) 
Dla kogo: klasa I, II, III, IV 
 
 
Nazwa: Kocham książki! 
Osoba prowadząca: Ligia Pawlak-Basińska 
Krótki opis: Tu znajdziesz inspirację czytelniczą. Dowiesz się, co czytają oraz polecają Twoje koleżanki i Twoi 
koledzy. To miejsce, abyś i Ty podzielił/a się z innymi swoją ulubioną książką i zachęcił/a do jej lektury. 
Serdecznie zapraszam! 
Dla kogo: klasa I, II, III, IV 
 
 


