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
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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

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.

Koło informatyczne
Adresaci: klasy 1-8
Termin: wtorki, 13:55-14:40 dla kl. 1-3/piątki 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: poniedziałki lub wtorki, 14:50-16:30, sala 9
Prowadzący: Ilona Struzik
*pierwszeństwo zapisu mają uczestnicy zeszłorocznej edycji
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 plastyczne
Adresaci: klasy 4-6
Termin: środy, 11:50- 12:35, czytelnia; 15:45-16:30, sala nr 9
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 co dzień

Adresaci: klasy 1-3
Termin: środy, 13:55-14:40, sala 6
Prowadzący: Monika Scelina, Małgorzata Mleko
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.

Koło artystyczne

Adresaci: klasy 4-6
Termin: poniedziałki, 13:55-15:35, 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

Chór
Adresaci: klasy 1-8
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, sala nr 6
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, Marcin Słoczyński
*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: wtorki, 12:55-13:40
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.

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

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.

Programowanie online
z elementami wirtualnej robotyki
Adresaci: klasy 1-3 i 4-8
Termin: poniedziałki, 14.00 - 14.45, biblioteka
Prowadzący: Krzysztof Świętek
Główne cele i założenia:
Cel podstawowy to popularyzacja wśród uczniów nauki kodowania i programowania,
uatrakcyjnienie nauczania oraz poszerzenie i ugruntowanie ich wiedzy i umiejętności
posługiwania
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Wspinaczka

Adresaci: klasy 1-8
Termin:
grupa rekreacyjna: poniedziałki, czwartki i piątki 17:30-19:00
Prowadzący: Paweł Góralczyk, Michał Dziedzic
sekcja sportowa: wtorki 16:00-19:00, środy 17:30-19:00 i piątki 16:30 -18:00
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

