Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga,
i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro
liczyć dni.
Cecelia Ahern

KATALOG ZAJĘĆ
DODATKOWYCH

SPIS ZAJĘĆ DODATKOWYCH:
1. Koło języka angielskiego - "Around the world with postcards"
2. Koło "Gry i zabawy językowe"
3. Koło podróżnika TURBACZ
4. Kółko języka japońskiego SUGOI!
5. Koło dziennikarskie
6. Koło informatyczne
7. Odyseja umysłu
8. Koło przyrodnicze
9. Koło Gry i zabawy integracyjne rozwijające kreatywne myślenie
10. Koło plastyczne
11. Kreatywnie na co dzień
12. Warsztaty artystyczne
13. Kocham Niepołomice i okolice
14. Chór
15. Mały badacz- doświadczenia i eksperymenty
16. Klub wędkarski El Dorado
17. Koło hafciarskie Igiełka
18. Szkolne Koło Sportowe
19. Koło szachowe
20. Kółko teatralne
21. Koło krajoznawcze
22. Koło archeologiczne
23. Mały artysta
24. Programowanie/ robotyka/ drukarki 3D
25. Szycie to życie
26. Kółko przyrodnicze
27. Wspinaczka
28. Niepołomickie Stowarzyszenie Sport-Art
29. Akademia Siatkówki Niepołomice

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem
zajęć dodatkowych realizowanych w Społecznej
Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder. Jest to
oferta szkoły oraz organizacji współpracujących:
Akademii Siatkówki i Niepołomickiego
Stowarzyszenia Sport-Art.
Proponujemy zarówno zajęcia sportowe,
artystyczne, tematyczne (rozwijające
zainteresowania z danej dziedziny nauki) i inne.

zajęcia właściwe dla uczniów klas 1-3
zajęcia właściwe dla uczniów klas 4-8

Koło języka angielskiego "Around the world with postcards"
Adresaci: klasy 5-8
Termin: środy, 12:55-13:40, sala 4
Prowadzący: Dorota Kulczycka
Główne cele:
Rozbudzanie zainteresowania językiem i kulturą innych krajów
Rozwijanie kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim
Rozwijanie uzdolnień i talentów językowych
Umożliwienie uczniom kontaktu z językiem poprzez kontakt z innymi państwami
Pisanie krótkich tekstów w języku angielskim (pocztówka, list, opowiadanie)
Kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy oraz umiejętności pracy i
współdziałania w grupie
Zadania, formy pracy, tematyka:
Główną formą pracy na tym kółku jest wymiana listów i pocztówek z uczniami z całego
świata. Dzięki temu projektowi uczniowie będą mieć okazję rozwinąć kompetencje językowe w
zakresie pisania a także poszerzyć wiedze na temat kraju, z którym w danej chwili będziemy
korespondować.

Koło języka angielskiego
"Gry i zabawy językowe"
Adresaci: klasy 1-3
Termin: piątki, 12.55-13.40, w przypadku dużego zainteresowania
istnieje możliwość utworzenia drugiej grupy w poniedziałki, 12:55-13:40, sala 10
Prowadzący: Natalia Tyndel
Główne cele i założenia:
Celem zajęć jest wzbogacenie oferty edukacyjnej z zakresu języka angielskiego dla najmłodszych
uczniów oraz utrwalenie i poszerzenie ich wiedzy w tej dziedzinie. Ćwiczenia językowe, takie jak gry
i zabawy pozwolą spędzić uczestnikom ich wolny czas w sposób przyjemny i pożyteczny. Zaletą
tego typu form aktywności jest fakt, że oprócz rozwijania zasobu słownictwa, czy też umiejętności
komunikowania się, dzieci rozwijają spostrzegawczość, pamięć oraz koncentrację.

Klub podróżnika TURBACZ

Adresaci: klasy 4-8
Termin: zgodnie z harmonogramem wycieczek i spotkań
Prowadzący: Paweł Góralczyk, Michał Dziedzic
Główne cele i założenia:
Głównym celem działalności klubu jest wychowywanie i edukowanie młodzieży związanej
z SP im Lady Sue Ryder poprzez szeroko rozumianą turystykę górską oraz poprzez kształtowanie
zamiłowania do czynnego poznawania otaczającego ich świata. Klub realizuje ten cel angażując
uczniów w uczestnictwo w imprezach o charakterze turystyczno – krajoznawczym oraz spotkaniach
o tematyce krajoznawczej lub związanych z zagadnieniami ochrony przyrody, turystyki i
krajoznawstwa.

Kółko języka japońskiego SUGOI!
Adresaci: klasy 5-8
Termin: poniedziałki, 14:50 - 15:35, sala językowa II
Prowadzący: Elżbieta Wąs
Główne cele:
nauka podstaw języka japońskiego
Zadania, formy pracy, tematyka:
Program koła zakłada naukę dwóch sylabariuszy hiragany i katakany oraz podstawowych znaków
kanji. Zajęcia mają również na celu zapoznanie uczniów z gramatyką i słownictwem na poziomie
codziennej, podstawowej komunikacji. Dodatkowo, program koła przewiduje zapoznanie uczniów z
wybranymi aspektami kultury oraz obyczajami panującymi w Japonii poprzez organizowanie mini
warsztatów np. z origami, tańca yosakoi, tworzenia popularnych keshigomu stampu (sztuka
tworzenia stempli) i innych.
Program nie przewiduje sprawdzania kompetencji uczniów poprzez ocenianie stopniami szkolnymi.
Sprawdzanie umiejętności ucznia odbywać będzie się w sposób praktyczny.

Koło dziennikarskie
Adresaci: klasy 4-6
Termin: środy, 12:55-13:40, biblioteka
Prowadzący: Magdalena Nosal, Anna Ptak
Główne cele:
doskonalenie umiejętności pracy w zespole
poznanie zawodu dziennikarza i pracy w redakcji
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim
tworzenie i redagowanie gazetki szkolnej
kształtowanie u uczestników świadomego odbioru przekazów medialnych
rozwijanie umiejętności korzystania z technik komputerowych
Zadania, formy pracy, tematyka:
Program koła zakłada stworzenie, a następnie prowadzenie gazetki szkolnej w wersji elektronicznej.
Uczestnicy będą pracować zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

Koło informatyczne
Adresaci: klasy 1-8
Termin: środy, 13:55-14:40 dla kl. 1-3/14:50-15:35 dla kl. 4-8
sala komputerowa
Prowadzący: Rafał Kanowski
Główne cele i założenia
rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym
przygotowanie dzieci do korzystania ze środków techniki komputerowej
rozwijanie zainteresowań techniką komputerową i multimedialną i wdrażanie do samodzielnego,
świadomego korzystania z niej
wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy, zabawie
wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania ze sprzętu komputerowego

Odyseja umysłu
Adresaci: klasy 4-8
Termin i wymiar: wtorki, 14:50-16:30 do kwietnia 2020, sala 12
Prowadzący: Agnieszka Krzyżańska- Duś
*pierwszeństwo zapisu mają uczestnicy zeszłorocznej edycji
**w przypadku zainteresowania istnieje możłiwość utworzenia kolejnej grupy w inny terminie
Główne cele i założenia:
Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego
konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.Naszym celem jest rozwój
zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i
krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania
problemów rozbieżnych - czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.
Odyseusze uczą się marzyć - odważnie i w oparciu o cele, myśleć - samodzielnie i nieszablonowo, i
tworzyć - rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu
innowacji - łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji - z otwartością na pomysły i
opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i
wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto
kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców nie podwykonawców.

Koło przyrodnicze
Adresaci: klasy 4-8
Termin: wtorki, 15:45-16:30, sala 9
Prowadzący: Ilona Struzik
Główne cele:
poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcji
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
umiejętność posługiwania się przyrządami takimi jak mikroskop, lupa, lornetka, kompas
umiejętność myślenia problemowego i wyciągania wniosków
Zadania, formy pracy, tematyka:
Metody laboratoryjne, pogadanki, metody problemowe (obserwacyjne, dośwadczenia)

Gry i zabawy integracyjne
rozwijające kreatywne myślenie
Adresaci: klasy 1-3
Termin: poniedziałki, 14:50-15:35, sala 3
Prowadzący: Edyta Pyrka
Główne cele:
kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w życiu grupy,
kształtowanie postawy szacunku wobec kolegów i całej grupy jako całości
rozwijanie umiejętności współdziałania, podnoszenie poczucia własnej wartości,
kształtowanie wyobraźni i fantazji, kształtowanie więzi grupowej, rozwijanie orientacji
przestrzennej, tworzenie poczucia bezpieczeństwa
Zadania, formy pracy, tematyka:
Gry i zabawy uczą działania w zespole, wyrabiają refleks i szybką orientację, sprawność ruchową
i zręczność rąk. Rozwijają też wiedzę i niektóre funkcje intelektualne, takie jak: myślenie, pamięć,
mowa, spostrzegawczość, wyobraźnię, uczucia i wolę. Mają duże wartości wychowawcze: uczą
poszanowania przyjętych norm, sprzyjają uspołecznianiu, uczą umiejętności wygrywania
i przegrywania, współdziałania w grupie. Zajęcia z twórczego myślenia mają za zadanie pobudzić
odmienne, alternatywne sposoby myślenia. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób ćwiczyć
twórcze myślenie - m.in. przez zastosowanie skojarzeń, metafor.

Koło plastyczne
Adresaci: klasy 4-8
Termin: wtorki, 13:55- 15:35, sala 7
Prowadzący: Iwona Kuś- Donatowicz
Główne cele:
doskonalenie i rozwój warsztatu rysunkowo - malarskiego
poznawanie i umiejętne wykorzystanie technik malarskich, rysunkowych i graficznych (grafika
warsztatowa)
rozwijanie twórczej ekspresji i wyobraźni plastycznej.
propagowanie postawy aktywnego uczestniczenia w kulturze na wielu płaszczyznach
artystycznych
Zadania, formy pracy, tematyka:
Program koła zakłada praktyczną naukę i doskonalenie rozmaitych technik plastycznych oraz
wyjazdy to muzeów, galerii i innych miejsc kultury celem udziały w lekcjach muzealnych,
zwiedzania wystaw stałych i czasowych

Kreatywnie na codzień
Adresaci: klasy 1-3
Termin: poniedziałki, 12:55-14:40/ raz na dwa tygodnie, sala 1
Prowadzący: Monika Scelina
Główne cele:
rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności
twórczych,
pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym
efektem
rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwój możliwości innowacyjnych poprzez
wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu
Zadania, formy pracy, tematyka:
Program zajęć pogłębia zainteresowanie, wiedzę i umiejętności plastyczne dziecka. Ma na celu
sprzyjanie rozwojowi dziecka, kształtowaniu jego umiejętności manualnych i rozwijaniu
zainteresowań. Ponadto w dużym zakresie wybiega naprzeciw oczekiwaniom dzieci
zainteresowanych tego typu zajęciami. Przykładowe techniki zastosowane podczas zajęć: prace z
filcu, decoupage, prace przestrzenne, obrazki woskowe.

Warsztaty artystyczne
Adresaci: klasy 4-8
Termin: czwartki, 14:50-16:30, sala 7
Prowadzący: Iwona Kuś- Donatowicz
Główne cele:
rozwijanie zainteresowań plastycznych, kształcenie zdolności i umiejętności artystycznych,
rozwijanie niezależnego i twórczego myślenia
rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie wrażliwości na piękno
zapoznanie się z technikami rękodzieła artystycznego

Kocham Niepołomice i okolice
Adresaci: klasy 1-3
Termin: piątki, 15:45 -16:30, czytelnia lub w terenie wg harmonogramu
Prowadzący: Magdalena Kulka
Główne cele:
kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą ojczyzną” przez
poznanie kultury materialnej i duchowej ludzi, wśród których żyją
poznanie tradycji i zwyczajów oraz lokalnej przyrody
rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej
miejscowości i regionu.
Zadania, formy pracy, tematyka:
Program zajęć pogłębia wiedzę uczestników na temat ich najbliższego otoczenia: historii, ludzi,
miejsc, przyrody. Koło zakłada zajęcia stacjonarne, wizyty w różnych istotnych miejscach i
spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzieci podczas zajęć uczą się poprzez doświadczenie, zarówno w
grupie jak i indywidualnie.

Chór

Adresaci: klasy 2-8
Termin: wtorki 13:55-14:40, piątki 12:55-13:40, pokój nauczycielski
Prowadzący: Joanna Gutowska-Kuźmicz
Główne cele i założenia:
szkolenie wokalne uczestników zajęć
przygotowywanie oprawy muzycznej uroczystości szkolnych i lokalnych
przygotowanie do udziału w konkursach

Mały badacz- doświadczenia i eksperymenty
Adresaci: klasy 1-3
Termin: czwartki, 13:55-15:35/ pokój nauczycielski
raz na 2 tygodnie (wymiennie pomiędzy grupami)
Prowadzący: Jolanta Styczeń
Główne cele i założenia:
rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia
działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w
odkrywaniu nowego
pobudzanie do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań
rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków
Zadania, formy pracy, tematyka:
Cele realizowane będą poprzez zabawy badawcze i eksperymenty, które stanowią podstawę
wielokierunkowego rozwoju dziecka. Dzięki programowi Mały badacz dzieci poznają różne
zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu i kreatywnie spędzą czas. Uczestnicy będą wykonywać
doświadczenia z wodą i innymi cieczami, powietrzem, ogniem, będą obserwowali przyrodę w
otoczeniu szkoły, przeprowadzą obserwacje długoterminowe np. hodowla wybranej rośliny.

Klub wędkarski El Dorado
Adresaci: klasy 5-8
Termin: ustalany na bieżąco z uczestnikami
Prowadzący: Michał Dziedzic
*płatność niestandardowa- za wyjazd
Główne cele i założenia:
popularyzacja wędkarstwa wśród młodzieży
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
doskonalenie i poznawanie metod wędkarskich
współpraca z Kołem PZW Niepołomice
poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych
Zajęcia będą odbywały się w plenerze będą miały charakter kilkugodzinnych spotkań nad
akwenami wodnymi. Ich harmonogram zależy m.in. od warunków pogodowych. Koszt udziału w
Klubie nie jest stały - zależy od miejsca wędkowania.

Koło hafciarskie "Igiełka"
Adresaci: klasy 1-3
Termin: piątki, 12:55-14:40
Prowadzący: Marzena Migdał
Główne cele i założenia:
motywowanie uczniów do prezentowania wytworów swoich prac
dostrzeganie wartości swojej pracy
doskonalenie umiejętności pracy i współdziałania w grupie
ciekawe gospodarowanie własnym czasem wolnym
tworzenie własnych wzorów
wzmacnianie poczucia własnej wartości,
rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej

Szkolne Koło Sportowe
Adresaci: klasy 4-8
Termin: wtorki, 15.45-17.15, hala sportowa
Prowadzący: Paweł Czyż
Główne cele:
przygotowanie do rywalizacji sportowej
promowanie aktywnego trybu życia
pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego
nauka zasad sportowej rywalizacji (fair play)
budowanie więzi koleżeńskich pomiędzy uczestnikami zajęć
tworzenie pozytywnej atmosfery wokół rekreacji ruchowej i sportu

Koło szachowe
Adresaci: klasy 1-3
Termin: gr. I wtorek 13:55-14:40, gr. II piątek 13:55-14:40
Prowadzący: Marcin Słoczyński
Główne cele i założenia:
nauka gry w szachy
doskonalenie umiejętności gry w szachy na poziomie podstawowym
pobudzanie do logicznego myślenia poprzez zadania i rozgrywki szachowe
rozwój emocjonalny dzieci poprzez przeżywanie emocji związanych ze zwycięstwem
i przegraną sportową

Kółko teatralne
Adresaci: klasy 1-3
Termin: czwartki, 15:45-16:30, sala 2
Prowadzący: Magdalena Krawczyk, Paulina Ratajska
*przed premierami przedstawień próby będą zintensyfikowane
Główne cele:
stymulowanie różnych form aktywności uczniów
rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej
umożliwienie wyrażania siebie, swoich uczuć i stanów emocjonalnych, poprzez ekspresję,
muzyczną i teatralną
wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze
pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia
poznawanie różnorodności form artystycznych
rozwijanie umiejętności planowania działań
wdrażanie do pracy zespołowej

Koło krajoznawcze
Adresaci: klasy 4-8
Termin: grafik ustalany na bieżąco z grupą
Prowadzący: Agnieszka Krzyżańska-Duś, Ewa Włodarczak, Rafał Kanowski
Główne cele:
zainteresowanie uczestników historią, kulturą, folklorem, przyrodą i geografią naszego kraju
zdobywanie i utrwalanie wiedzy z różnych dziedzin nauki poprzez zabawę
zdobywanie umiejętności planowania wyjazdów (wyszukiwanie informacji, korzystanie z
przewodników, znajdowanie informacji w internecie)
zdobywanie nowych umiejętności związanych z poruszaniem się różnymi środkami lokomocji
(odczytywanie rozkładów jazdy, rezerwowanie biletów)
zwiększanie samodzielności i zaradności uczniów, integracja i wypoczynek
Zadania i formy:
Koło będzie prowadzone formie wyjazdów 1-dniowych lub weekendowych, zgodnie z ustalonym
grafikiem. Przewiduje się m.in. wyjazdy do miast, na zamki etc. W razie potrzeby przed wyjazdem
zostaną zorganizowane krótkie spotkania w szkole. Ideą jest, aby wyjazdy były możliwie tanie, co
oznacza poruszanie się komunikacją publiczną i nocowanie w hostelach, schroniskach
młodzieżowych, schroniskach PTTK itp.

Koło archeologiczne
Adresaci: klasy 4-8
Termin: 2-6 godzin w miesiącu , harmonogram ustalany na bieżąco
Prowadzący: Ewa Włodarczak
Główne cele:
rozbudzanie zainteresowań naukowych
zapoznanie uczniów z warsztatem pracy archeologa i historyka
prezentacja najważniejszych osiągnięć archeologii
najdawniejsze i dawne dzieje ziemi niepołomickiej
Zadania i formy:
Spotkania koła mają za zadanie zapoznać uczniów z pracą archeologa w terenie oraz w warunkach
gabinetowych i laboratoryjnych. Program zakłada wizyty w ekspedycjach wykopaliskowych
prowadzonych przez archeologów z zaprzyjaźnionych instytucji naukowych. Od ich pracy zależy
harmonogram pracy koła. Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego badania historii, a także
dzielenia się zdobytą wiedzą i rezultatami samodzielnie prowadzonych poszukiwań historycznych.

Mały artysta
Adresaci: klasy 1-3
Termin: wtorki, 13:55-14:40
Prowadzący: Joanna Niedziałek
Główne cele i założenia:
rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych
zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz właściwego
ich łączenia
rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, wrażliwości estetycznej
nabywanie umiejętności pracy zespołowej
podnoszenie własnej wartości, oraz dostrzegania jej w innych

Programowanie/ robotyka/ drukarki 3D
Adresaci: klasy 4-6
Termin: poniedziałki, 14.50 - 15.35, sala komputerowa
Prowadzący: Krzysztof Świętek
Główne cele i założenia:
Zajęcia mają na celu rozbudzić w uczniach potrzebę wytyczania nowych ścieżek rozwoju,
kreatywnego wykorzystania możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, dzielenia się swoimi
pomysłami z całym światem. Uczniowie pisząc programy tworzą np. gry komputerowe co uczy ich
kreatywnego rozwiązywania problemów oraz pozwala wypracować umiejętność efektywnego
myślenia o rzeczach nie związanych z informatyką. Dzięki nauce programowania uczeń potrafi ze
zrozumieniem realizować z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) własne
projekty i wykorzystywać je do własnych potrzeb.
W programie zawarte będą również zajęcia z konstruowania i programowania robotów, dzięki
którym uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności: rozumowania, wnioskowania, współpracy,
samodzielności i kreatywności

Szycie to życie
Adresaci: klasy 4-6 i 7-8
Termin: wtorek 13:55-15:35 dla kl. 4-6;
środa 14:50-16:30 dla kl. 7-8, sala 11
Prowadzący: Agata Głowacka
Główne cele i założenia:
nabycie i wzrost umiejętności szycia na maszynie
nabycie umiejętności kopiowania form odzieżowych
pobudzanie kreatywności
Zajęcia mają charakter typowo praktyczny. Praca odbywa się na maszynach szwalniczych, ,
prowadzone są przez dyplomowaną technolog odzieży. W planie jest szycie gotowych wyrobów
takich jak: szycie gotowych wyrobów np. piórniki , torebki, plecaki, nerki, maskotki, odzież,
dekoracje itd.

Kółko przyrodnicze
Adresaci: klasy 1-3
Termin: środa, 13:55-14:40
Prowadzący: Patrycja Soboń
Główne cele i założenia:
rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
nabywanie umiejętności obserwacji obiektów i zjawisk atmosferycznych
nabywanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt w różnych ekosystemach, jak również
typowych dla wybranych regionów Polski, Europy oraz świata
zwrócenie szczególnej uwagi na gatunki roślin i zwierząt chronionych w Polsce

Wspinaczka

Adresaci: klasy 1-8
Termin:
grupa rekreacyjna: wtorki 17:30-19:00 i piątki 16:30-18:00
Prowadzący: Paweł Góralczyk, Michał Dziedzic
sekcja sportowa: środy 17:30-19:00 i piątki 17:30 -19:00
Prowadzący: Rafał Kanowski
Zajęcia prowadzone są na ścianie wspinaczkowej w hali sportowej Społecznej Szkoły
Podstawowej im. Lady Sue Ryder. Adresowane są zarówno dzieci i młodzieży początkującej, jak
i do osób które mają już doświadczenie we wspinaczce.
Zajęcia kształtują: technikę wspinania i asekuracji, umiejętności współdziałania z grupą
rówieśników, umiejętność koncentrowania uwagi. Uczestnicy zapoznawani są z zasadami
bezpieczeństwa, uczą się posługiwania sprzętem wspinaczkowym. Wspinaczka wspomaga u
dzieci: rozwój koordynacji ruchowej dużych i małych grup mięśni, rozwój sprawności
motorycznej oraz rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej.
.

Wspinaczka
Rejsy żeglarskie
Narciarstwo
Szkoła
Przetrwania

WAKACJE:
Plener malarsko-rysunkowy
Półkolonie dla dzieci i młodzieży:
EKOLUDKI (7-9 lat)
SUMMER CAMP, półkolonia językowo kulturowa (11-14 LAT)

treningi 3 x w tygodniu, wykwalifikowana kadra trenerska, nowoczesne
zaplecze sportowe, udział w rozgrywkach ligowych MZPS, ,letni obóz
sportowy, stroje klubowe, turnieje rodzinne i towarzyskie, zgrupowania
HARMONOGRAM TRENINGÓW:
MINISIATKÓWKA: 8-12 lat
poniedziałek, środa, czwartek 16.15 – 17.30
MŁODZICZKI: 13-15 LAT
poniedziałek, środa, czwartek 16.00 – 17.30
MŁODZICY 13-15 LAT
poniedziałek, środa, czwartek 17.30 – 19.00
KADECI – CHŁOPCY 15-17 LAT
poniedziałek, środa, czwartek 17.30 – 19.00
JUNIORZY/SENIORZY – WIEK 17-19 LAT
poniedziałek, środa, czwartek 19.00 – 20.30

