


Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie oferuje 

bardzo szeroką gamę zajęć dodatkowych dla 

uczniów we wszystkich nauczanych przedziałach 

wiekowych, począwszy od oddziału zerowego, 

poprzez etap edukacyjny I-III, aż do najstarszych 

dzieci z klas IV-VI 

Dzieci mogą wybierać spośród następujących form 

aktywności:
Zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia plastyczne, g. korekcyjna, kółko

katechetyczne, kółko matematyczno przyrodnicze, kółko teatralno –

taneczne, kółko polonistyczne, zajęcia ogólnorozwojowe opieki

świetlicowej – gry i zabawy logiczne, kółko matematyczne, kółko 

informatyczne, kółko BRD, kółko związane z realizacją projektów

unijnych, kółko biblioteczne, zajęcia taneczne, zajęcia ZHP, zajęcia gier 

zespołowych, zajęcia indywidualne logopedyczne kółko przyrodnicze, 

kółko j. angielskiego, kółko muzyczne



Zajęcia z języka polskiego - to kształcenie sprawności mówienia, słuchania,

czytania i pisania, rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w

zdobywaniu wiedzy i w działaniu, kształcenie sprawności mówienia, słuchania,

czytania i pisania, rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w

zdobywaniu wiedzy i w działaniu, czynne bogacenie słownictwa, kształcenie

umiejętności uzasadniania własnego stanowiska, argumentowania, kulturalnego

słuchania wypowiedzi innych, doskonalenie umiejętności poprawnej

wymowy, pięknej recytacji



Gimnastyka korekcyjna

to propozycja zajęć w małej grupie, mających na celu usprawnianie kondycji 

fizycznej i prawidłowej postawy ciała. Zajęcia odbywają się na podstawie 

skierowania od lekarza ortopedy bądź woli rodziców. 

Na zajęciach „Gimnastyki Korekcyjnej” poprzez różnego rodzaju zabawy dzieci 

uczą się pilnowania prawidłowej postawy ciała. Prawidłowa postawa ciała jest 

warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego młodego 

człowieka. Zapobiega ona różnego rodzaju kontuzjom, wadom postawy, urazom 

(jeśli nie występują dodatkowe czynniki np.: choroba), może także skorygować 

lub zmniejszyć już istniejące wady postawy. 

Dziecko na zajęciach bawi się przez 30 minut, a nawyk prawidłowej postawy 

ciała zostaje na całe życie.



Zajęcia Muzyczne - rozwijają wrażliwość muzyczną 

przygotowując dzieci do nauki poprawnego śpiewu i 

słuchania muzyki. Na zajęciach u. grają na 

instrumentach, improwizują głosem i ruchem.



Koło plastyczne

Zajęcia koła plastycznego adresowane są dla wszystkich 

chętnych dzieci oraz dla pozostających w świetlicy szkolnej po 

zajęciach lekcyjnych. Założeniem programu jest wzbudzenie 

zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności 

oraz twórcze, konstruktywne spędzanie czasu wolnego. 

Jako główny cel uznać można:

- rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a 

przede wszystkim wiary we własne siły;

- zapewnienie atmosfery życzliwości i ciepła;



Koło przyrodnicze

Na zajęciach uczniowie korzystając z map, globusów, encyklopedii, 

atlasów poznają odpowiedzi na nurtujące je pytania. Poprzez zabawę 

dzieci dowiadują się m.in. "co to są wulkany?" oraz "dlaczego 

występują trzęsienia Ziemi?".



Gry i zabawy logiczne

Zajęcia w dużej mierze oparte na rozwiązywaniu zagadek, najbardziej 

pobudzających naszą wyobraźnię i "zmuszających" do kreatywnego 

myślenia. Dzieci znajdują upodobanie w wypróbowywaniu zdobytych 

już wiadomości i umiejętności, a także w poznaniu nowych pojęć, 

wiadomości, nieznanych dotąd rzeczy. Na zajęciach grają w 

kalambury, ćwiczą pamięć, tworzą opowiadania interaktywne itp. 

Zajęcia skierowane do dzieci z klas 1-3.



Koło czytelnicze 

Głównym celem zajęć jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych uczniów. 

Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest bowiem najlepszą drogą do 

poznawania świata. Te pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla 

pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania. 

Zajęcia te mają na celu:

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozbudzanie potrzeby czytania,

- rozwijanie wyobraźni,

- zdobywanie wiedzy, 

- rozwijanie twórczości literackiej,

- wzbogacanie słownictwa,



Gry zespołowe

Na zajęciach uczniowie poznają podstawowe techniki i zasady gry w 

koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej i nożnej.



Zajęcia Kółka teatralnego ukierunkowane są głównie na rozwijanie 

umiejętności poprawnej recytacji z uwzględnieniem intonacji oraz 

poprawnego akcentowania, doskonalenie umiejętności korzystania 

z różnych źródeł, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, 

rozwijanie zdolności artystycznych.

Zwieńczeniem wielu godzin pracy są przedstawienia na 

różnorodnych uroczystościach szkolnych.



Głównym celem zajęć języka angielskiego jest

przekazanie podstaw języka w formie zabawowej oraz 

zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego.

W szczególności:

•zapoznanie dziecka z wybranymi grupami słów i 

wyrażeń w języku angielskim; rozumienie słów i 

zwrotów wypowiadanych przez inne osoby.

•posługiwanie się przez dziecko słowami i wyrażeniami 

w języku angielskim w odniesieniu do rzeczywistej 

sytuacji.









Zajęcia taneczne

Głównym celem nauczania oprócz przedstawienia rytmów i 

kroków, jest także zapoznanie dzieci z podstawowymi 

regułami tańca w parze. 

Uczniowie poznają podstawowe kroki w różnorodnych 

tańcach, do których zliczyć można: walc wiedeński, walc 

angielski, tango, quickstep. sambę, rumbę, cha-chę.



Koło matematyczne

Przygotowuje  uczniów klas do różnorodnych konkursów, takich jak  

Międzynarodowy Konkurs „Kangur” i „Kangurek Matematyczny". Celem 

zajęć jest: trening abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwijanie 

wyobraźni przestrzennej, zaszczepienie w dzieciach pasji do 

matematyki, doskonalenie umiejętności korzystania z informacji.

Na zajęciach dzieci utrwalają i poszerzają wiedzę matematyczną 

poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań, krzyżówek, łamigłówek, 

problemów logicznych. Zajęcia mają również pomóc w 

przygotowaniach do konkursów matematycznych.



W Szkole Podstawowej nr 1 bezpieczeństwo jest bardzo ważne.

Od wielu lat działa kółko Brd, które rozwija wśród uczniów

zainteresowania związane z jazdą na rowerze, zasadami udzielania I

pomocy przedmedycznej oraz przepisami ruchu drogowego

Młodzi rowerzyści poszerzają swoją wiedzę o przepisach ruchu

drogowego, rozwiązują szereg testów o tematyce drogowej i

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalą

umiejętności jazdy na rowerze po specjalnie przygotowanym torze

przeszkód i mini miasteczku ruchu drogowego. Spośród

uczestników zajęć wybierana jest 3 osobowa reprezentacja, która

rywalizuje w turnieju BRD odbywającym się na kilku etapach wiosną

każdego roku. Szkoła osiąga sukcesy w corocznych, cyklicznych

turniejach Brd, począwszy od etapu gminnego poprzez powiat,

okręg i województwo.

















Wśród projektów edukacyjnych wyróżnić należy:

Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego 

CEL OGÓLNY: 

Wzrost efektów kształcenia uczniów, wyrażający się 

podwyższeniem ocen szkolnych z matematyki, informatyki, przyrody 

i języka angielskiego, w stosunku do wcześniej otrzymywanych oraz 

podwyższeniem wyników sprawdzianu po klasie szóstej, 

wyrównywanie szans edukacyjnych.

oraz





Projekt zostań Omnibusem

To zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

- z języka angielskiego, przyrody, matematyki, pozalekcyjne - rekreacyjno

– sportowe, blok humanistyczny



Działania „Omnibusa”



Działalność szkoły ściśle związana jest również z ruchem ZHP - w 

ramach zajęć odbywają się biwaki, rajdy rowerowe, zbiórki







Zajęcia socjoterapeutyczne pomagają dzieciom przede 

wszystkim rozwijać umiejętności współpracy w grupie. 

Uczniowie uczestniczą w szerokiej gamie zajęć o 

charakterze terapeutycznym. Organizowane są m.in. 

Wyjazdy integracyjne, turnieje świetlic, itp..Organizacją 

wspomagającą jest Komisja Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych 





Przykładowe działania świetlicy szkolnej to:

-Zabawy taneczne przy muzyce: taniec na gazecie, parami, taniec z balonikiem w 

parach, taniec na jednej nodze.

-- Zabawy i gry sprawnościowe: wyścigi z piłeczką na łyżeczce.

- Stworzenie galerii prac dzieci, w której znalazły się prace plastyczne o tematyce 

jesiennej oraz inne wytwory: ludziki z kasztanów i żołędzi, zwierzątka leśne z gliny, 

grzyby, drzewa, krzaki z liści, bukiety z liści,

prace wykonane techniką: wyklejania konturu liścia plasteliną, wypełniania metodą 

wydzieranki, malowania farbami, odbijania liści przy pomocy kredek, pieczątek 

z warzyw i owoców.


