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Wykaz zajęć realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej  

im. H. Sienkiewicza w Sobolewie w ramach projektu  

„SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VI EDYCJA” 

L.p. Rodzaj zajęć Krótki opis zajęć Osoba 

prowadząca 

Liczba 

godzin zajęć 

łącznie w 

projekcie 

1 Mały matematyk - 

zajęcia rozwijające 

kompetencje 

matematyczne 

(zainteresowania i 

zdolnośći 

matematyczne) 

uczniów z 

wykorzystaniem TIK 

 

Nauka gry w szachy 

Zajęcia rozwijające zainteresowania 

matematyczne z wykorzystaniem TIK i 

matematycznych platform edukacyjnych on-

line. Uczniowie będą poszerzać kompetencje 

matematyczne i informatyczne, doskonalić 

umiejętności liczenia, logicznego myślenia, 

rozwiązywania zadań i problemów 

matematycznych z wykorzystaniem TIK oraz 

zastosowania wiedzy matematycznej w życiu 

codziennym; zajęcia w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo (1 grupa x 1 godzina) 

Zajęcia poświęcone nauce gry w szachy 1 

godzina tygodniowo 

p. Ewa Figacz 82 

 

 

 

 

 

 

21 

2 Mały inżynier 

pozalekcyjne zajęcia 

rozwijające 

kompetencje 

naukowo - techniczne 

dla 12 uczniów klas 

IV-VI  

Uczniowie w czasie zajęć pozalekcyjnych, 

wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę, 

przeprowadzą samodzielnie eksperymenty               

i wykonają doświadczenia. 

Pracując w zespołach dwuosobowych, będą 

konstruować, wykonywać i programować 

roboty, korzystając z klocków LEGO  

Mindstroms NXT. 

Prowadzone zajęcia będą nastawione na 

praktyczne zdobywanie wiedzy,  

kształtowanie umiejętności pracy w grupie 

oraz na rozwijanie kreatywności poprzez  

wyrabianie u uczniów samodzielnego, 

nieschematycznego myślenia. Zostaną 

zrealizowane treści zakresu robotyki, 

mechaniki,  elektroniki i programowania; 

zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

p. Katarzyna 

Stodulska 

70 

3 Mali badacze 

przyrody - zajęcia 

pozalekcyjne dla 16 

uczniów z klas I-III 

Zajęcia rozwijające zainteresowania 

przyrodnicze, stwarzające warunki do 

eksperymentowania, prowadzenia 

doświadczeń, wyciągania wniosków oraz 

zgodnego współdziałania w grupie. Zajęcia 

p. Dorota 

Dubrow 

140 
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będą służyć poszerzaniu świadomości 

konieczności ochrony środowiska i 

umiejętnego gospodarowania zasobami 

przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju; zajęcia w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo. Wyjazd edukacyjny do Centrum 

Nauki Kopernik (dla grup: Mali badacze 

przyrody, Mały inżynier, Mały matematyk) 

kształcący kompetencje naukowo-techniczne, 

matematyczne, przyrodnicze, umiejętność 

uczenia się przez doświadczenia, 

eksperymenty, przeżywanie, kompetencje 

społeczne oraz kreatywność i inicjatywność. 

4 "Kodowanie" - 

pozalekcyjne zajęcia 

rozwijające 

kompetencje 

informatyczne dla 10 

uczniów klas IV-VI 

Zajęcia poświęcone programowaniu w 

Scratchu, czyli kodowaniu: Założenie konta 

dającego możliwość korzystania z Scratch, 

zapoznanie z funkcjami i poleceniami w 

Scratchu. Wdrażanie do programowania 

poprzez samodzielne tworzenie przez 

uczniów programów za pomocą Scratch 

zawierających np. ruch, instrukcje 

warunkowe, powtarzanie, pętle, komunikaty 

itd.; zajęcia w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo 

p. Beata 

Zabielska 

41 

5 "Akademia 

kreatywnego 

rozwoju"  dla 44 

uczniów z klas I-VI 

Zajęcia służące rozwijaniu kompetencji 

twórczości, kreatywności, wzmacnianiu 

kompetencji społecznych pod kątem 

rozwijania umiejętności współpracy w 

zespole podczas tworzenia przedstawień 

teatralnych, scenografii scenicznych, 

układów choreograficznych.                                   

W zajęciach uwzględniono udział uczniów 

niepełnosprawnych; zajęcia w wymiarze 4 

godzin tygodniowo. Wyjazdy edukacyjne do 

Teatru Roma i Teatru Rampa kształcące 

kompetencje społeczne, umiejętność uczenia 

się przez doświadczenie, przeżywanie oraz 

kreatywność i inicjatywność, pracę w zespole. 

p. Ewa 

Rogulska 

(plastyka),               

p. J. 

Banaszek 

(teatr),                  

p. A. 

Ulaszewska 

(taniec) 

140 

6 Zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjne dla 

20 ucz. z klas I- VI 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

polegające na usprawnianiu zaburzonych 

funkcji percepcyjno-motorycznych, a także 

na doskonaleniu techniki czytania i 

poprawnego pisania pod względem 

graficznym i ortograficznym oraz liczenia  ; 

w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

p. Anna 

Marciniak 

(kl. I-III) 

p. Wioleta 

Pracz                  

(kl. IV-VI) 

70 
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7 Zajęcia logopedyczne 

dla 24 uczniów z klas 

I- VI 

Zajęcia logopedyczne dla uczniów, u których 

występują różnego rodzaju zaburzenia 

rozwoju mowy. Zajęcia będą obejmowały 

ćwiczenia usprawniające narządy 

artykulacyjne; 4godziny tygodniowo 

p. Anna 

Wiśnioch 

140 

8 Terapia Integracji 

Sensorycznej dla 4 

uczniów z klas I,II,V 

Terapia Integracji Sensorycznej dla uczniów, 

u których stwierdzono trudności szkolne 

związane z niedokończonym procesem 

integracji sensorycznej w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo   

p. Agata 

Ulaszewska 

70 

9 Zajęcia wyrównawcze                 

(j. polski, 

matematyka) dla 16 

uczniów z klas I-III 

Zajęcia wyrównawcze w nauczaniu 

zintegrowanym doskonalące umiejętności 

liczenia, czytania ze zrozumieniem i 

poprawnego pisania, w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo (łącznie) 

p. Anna 

Tuchowska 

(j. polski) 

p. Urszula 

Osiak 

(matematyka) 

70 

10 Zajęcia wyrównawcze                 

(j. polski, 

matematyka) dla 16 

uczniów z klas IV -VI  

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, 

matematyki w klasach IV-VI, kształcące 

umiejętności pisania i rozumowania oraz 

wykorzystywania wiedzy w praktyce u 

uczniów, którzy osiągnęli najniższe noty na 

sprawdzianie wstępnym w zakresie tych 

umiejętności; w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo (łącznie) 

p. Joanna 

Maraszek            

(j. polski) 

p. Henryka 

Zatyka 

(matematyka) 

70 

 


