Realizujemy różne formy zajęć:

Zajęcia ruchowo- sportowe, które są ulubioną formą zajęć
dzieci w świetlicy szkolnej. Są one przede wszystkim formą
odreagowania napięć emocjonalnych oraz sposobem na
odpoczynek po dniu wytężonego wysiłku umysłowego. W
zależności od warunków atmosferycznych i bazy lokalowej,
prowadzone są zajęcia na boisku szkolnym, w małej sali gimnastycznej, w sali zabaw
oraz

na korytarzu szkolnym. Oprócz spontanicznej aktywności ruchowej dzieci,

wprowadzamy różne zorganizowane formy ruchowe np. Zabawy animacyjne z
chustą, Murarz, Dwa ognie, które zawsze dostarczają naszym uczniom wielu
wrażeń.

Zajęcia komputerowe, podczas których uczniowie poznają edytor grafiki Paint, uczą się tworzyć oraz edytować proste rysunki
korzystając z przybornika, w edytorze tekstu Word tworzą i formatują teksty, poznają zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu. Efekty pracy uczniów będzie można podziwiać na
naszej stronie internetowej.

Zajęcia
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aktywności, pozwala naszym uczniom
umiejętności

ruchowe,

precyzję
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rozwijać nie tylko

ruchu,
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w

przestrzeni, ale równocześnie uwrażliwia na muzykę oraz
rozwija zdolności artystyczne. W naszej szkole działa grupa
cheerleaders, która swoją obecnością uświetnia uroczystości
szkolne, jak i imprezy sportowe w Krakowie.

Z przyrodą na ty, zdobywanie wiedzy powinno odbywać się przede
wszystkim

przez

prowadzenie

odpowiednich

obserwacji

i

doświadczeń. Dlatego też podczas tych zajęć wykorzystywane są
metody doświadczalne, umożliwiające dzieciom lepsze poznanie i
zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie.

Zajęcia plastyczne, są nie tylko źródłem przyjemności
estetycznych ale relaksują oraz dają radość z tworzenia.
Rozwijają fantazję, pomysłowość. Rysowanie, malowanie,
lepienie, wycinanie czy inne przejawy tzw. sztuki dziecka,
doskonalą sprawność manualną, w ten sposób dzieci ćwiczą
koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą
różnych technik plastycznych.

Zajęcia - bajki są wśród nas, regularnie w świetlicy
szkolnej

czytamy

dzieciom

książki.

Ponadto

wykorzystujemy naszą mini salę kinową i oglądamy
ciekawe filmy czy też bajki. Po ich obejrzeniu dzieci dzielą
się wrażeniami,

a następnie mają miejsce zabawy

tematyczne, bądź też zajęcia plastyczne treścią nawiązujące do oglądniętego filmu.

