
OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

Klasy 1 - 3 

 

Zajęcia płatne – 20 zł / miesiąc 

Kangurki matematyczne 
 
 

Kl.2  
termin: środa, 14.40 – 15.25, 15 osób 
prowadzący: pani Maria Druzgała 
 
 
Kl.3 
termin: środa, 13.45 – 14.30, 15 osób 
prowadzący: pani Kinga Mroczka 
 
 

Kangurki matematyczne - zajęcia edukacyjne ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów z zakresu umiejętności 

matematycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK. Głównym celem 

zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych 

uczniów. Treści realizowane na zajęciach pozwalają dzieciom 

zaspokoić swoją ciekawość intelektualną, uczą otwartości  

w poszukiwaniu nowych rozwiązań powstałych problemów, 

wpływają na poszerzenie zasobu słownictwa dzieci, jak również 

sprzyjają rozwijaniu naturalnej potrzeby poznawania przez dziecko 

świata. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję do rozwiązywania 

licznych zadań o podwyższonym stopniu trudności dla danego etapu 

edukacyjnego. Nauczą się wnikliwego analizowania treści zadań  

i sprawnego ich rozwiązywania. Będą mieć okazję do rozwiązywania 

logicznych zagadek i łamigłówek. Na zajęciach nie zabraknie również 

gier dydaktycznych. Używane będą także platformy edukacyjne oraz 

interaktywne gry matematyczne.  W szczególności w klasach 

młodszych dzięki wykorzystaniu ciekawych pomocy dydaktycznych tj. 

pusy, ramki piccolo logico, mata do kodowania, roboty, tablica 

interaktywna, planszowe gry matematyczne dzieci dostrzegają 

matematykę w różnych aspektach życia, rozwijają logiczne myślenie, 

uczą się zgodnej współpracy. 

Zakodowani - zajęcia z kodowania  
i programowania  

 
Kl.1 
termin: wtorek, 13.45 – 14.30, 16 osób 
prowadzący: pani Andrzelika Wawszczyk 
 
Kl.2 
termin: wtorek, 14.40 – 15.25, 12 osób 
prowadzący: pani Maria Druzgała 
 
Kl.3 
termin: wtorek, 13.45 – 14.30, 12 osób 
prowadzący: pani Katarzyna Tatara 

Zajęcia edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów z zakresu podstaw programowania, kodowania  

i wykorzystania narzędzi TIK.  Kodowanie to gimnastyka dla mózgu, 

która stymuluje umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia. 

Rozwija prawą i lewą półkulę mózgu, uczy myślenia przestrzennego  

i pozbawienia schematów, kodowanie i programowanie wymaga 

dokonywania analizy oraz poprawiania swoich błędów. Uczniowie 

podczas zajęć mają okazję do kreatywnej nauki, rozwijania logicznego 

myślenia, a także umiejętności pracy w grupie. Dzieci pozyskują 

wiedzę przez doświadczanie, wypróbowanie różnych kombinacji. 

Podczas zajęć wykorzystywane są ciekawe środki dydaktyczne tj. 

mata do kodowania, kolorowe kubeczki, tablety, komputery, 

programy programistyczne, roboty, aplikacje edukacyjne.  

Koło teatralne “Cudaczki” 

Kl. 1- 3 
termin: poniedziałek 13.45 - 15.15 (2h), 
20 osób 
prowadzący: pani Anna Maciejończyk 

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji 

twórczej dla uczniów. Aktywność dziecka należy do jego sfery 

rozwoju. „Zabawa” w teatr niewątpliwie pobudza i stymuluje rozwój 

poprzez odpowiednie ćwiczenia. Zajęcia teatralne wpływają 

korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka zaspokaja potrzeby 

psychiczne dziecka są wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie 



wolnego czasu. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową porusza 

uczucia. Rozwija kreatywność i zaufanie wobec własnych pomysłów. 

Zajęcia teatralne dają możliwość poznania siebie oraz budują dystans 

wobec swoich słabości. Podczas ćwiczeń teatralnych dzieci mają 

możliwość rozwijania swojej wyobraźni, budowania świata marzeń  

i wiary w ich realizację. 

Mały artysta- zajęcia plastyczne 
 

Kl. 1 - 3 
termin: czwartek, 14.10 - 14.55, 20 osób 
prowadzący: pani Iwona Wrońska - Stopa 

 

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczniów, inspiracją do zajęć 

będzie często otaczający nas świat, a bajki opowieści i tworzone przez 

nas historie będą pomocne w rozwoju zdolności manualnych  

i wyobraźni. Przewidujemy udział w konkursach plastycznych. 

Szkolne koło muzyczne “Allegro” 
 
Kl. 1- 8 
termin: środa, 15.00 - 15.45, 25 osób 
prowadzący: pani Joanna Janas 

Zajęcia skierowane dla uczniów lubiących muzykę. W czasie spotkań 

koła będziemy poznawać nowe piosenki, przygotowywać oprawę 

muzyczną piątkowych mszy św i innych szkolnych wydarzeń. Nie 

zabraknie także muzycznych zabaw oraz gry na szkolnych 

instrumentach muzycznych. Udział w spotkaniach koła pozwoli 

dzieciom rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne. Wspólne 

śpiewanie sprzyja nawiązywaniu nowych, koleżeńskich relacji, 

nabywaniu umiejętności współpracy, a także pozwoli zrelaksować się 

po wzmożonym wysiłku intelektualnym. Zajęcia bezpłatne dla 

uczniów. 

Mindfullness- zabawa w spokojny umysł  
 
Kl. 2 – 3 
termin: wtorek, 14.40 - 15.25, 10 osób 
prowadzący: pani Aneta Majorek - Knapik  

 

We współczesnym świecie umysł dziecka jest nieustannie 

bombardowany nadmiarem informacji, natłokiem myśli oraz nowych 

zadań do wykonania. Dzieci są przepełnione tym wszystkim co dzieje 

się wokół nich. Dzieci podobnie jak dorośli doświadczają codziennego 

stresu. Mindfulness (trening uważności) daje wiele korzyści, uczy 

nazywać emocje, wycisza ciało i umysł, uczy zarządzania swoimi 

emocjami, poprawia koncentrację. Praca z uważnością przekłada się 

na osiągnięcia edukacyjne a także na relacje rodzinne oraz  

z rówieśnikami. Na zajęciach: nie oceniamy, cokolwiek dziecko powie 

jest ważne, nie ma złej odpowiedzi o ile oczywiście jest z szacunkiem 

dla drugiej osoby. Uczymy się empatii. Rysujemy, ruszamy się, dużo 

czasu poświęcamy swobodnej rozmowie, czytamy historyjki. 



„Myślenie wizualne- narysuj to”   
 
Kl. 3 – 4 
termin: poniedziałek, 14.10 - 14.55, 12 
osób 
prowadzący: pani Aneta Majorek - Knapik 

Co to jest myślenie wizualne? – to umiejętne przedstawienie myśli  

w sposób graficzny. Uwaga: Żeby tworzyć notatki wizualne nie jest 

wymagana umiejętność rysowania. Każdy jest w stanie się tego 

nauczyć. Grafika jest najprostszym i najczytelniejszym sposobem 

przekazu informacji i ich odczytywania. Twórcze działanie jest 

najlepszym i niekiedy jedynym sposobem zaspokajania coraz to 

nowych potrzeb dzieci, które powinny być uzewnętrzniane. Zajęcia 

dają możliwość każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością. 

Drogi uczniu, dlaczego warto „myśleć wizualnie”? - utrzymasz 

skupienie  

i koncentrację, pobudzisz kreatywność, ułatwisz sobie 

zapamiętywanie, wizualnie przyswajasz treści, nauczysz się robić 

atrakcyjne notatki, zrozumiesz przekaz, będziesz miał dobrą zabawę. 

Wiedza o krajach anglojęzycznych kl. 2 
 

termin: czwartek, 13.45 - 14.30, 12 osób 
prowadzący: pani Anna Kawalec - Varzar 
  

Podczas zajęć uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat krajów 

anglojęzycznych (kraje Wielkiej Brytanii, USA, Australia, Kanada)  

w takich obszarach jak elementy historii i kultury, sławni ludzie, 

geografia, narodowe potrawy i wiele innych ciekawostek. 

Koło Języka Angielskiego kl.3 
 

termin: wtorek, 7.05 - 7.50, 12 osób 
prowadzący: pani Natalia Szabla 

Zajęcia pomogą uczniom rozwinąć swoje zdolności językowe. 

Głównych ich celem jest wykorzystanie potencjału oraz zasobu 

słownictwa każdego ucznia do poprawnego komunikowania się w 

języku angielskim. Podczas zajęć uczniowie będą mieli również okazję 

rozszerzyć swoje słownictwo o nowe zwroty i wyrażenia jak również 

przygotować się do konkursów językowych.  

 

Lekkoatletyka 
 

Kl. 1 - 3 
termin: poniedziałek, 7.05 - 7.50, 20 osób 
prowadzący: pani Aleksandra Włodarska  
 

Lekkoatletyka to: wszechstronny rozwój, pasja, zdrowie, płotki, 

sukces, sztafeta, energia, przyjaźń, zawody, zwycięstwo, skok w dal, 

stadion, zabawa, talent, 100m, medale, trener. 

Koło rowerowo - turystyczne 
 

Kl. 3 - 8 
termin: sobota, 15 osób 
prowadzący: pani Aleksandra Włodarska   

Kółko turystyczno-rowerowe odbywa się w miesiącach wrzesień, 

październik, kwiecień, maj, czerwiec.  Zajęcia 2x w miesiącu obejmują 

zajęcia na rowerach oraz turystykę pieszą w górach. Zajęcia 

rowerowe trwają od 2-6 godzin, dystans 20 do max 40 km, najczęściej 

trasy łatwe bez męczących podjazdów. Poznajemy Kraków i okolice 

dostępne trasami rowerowymi, zajęcia często połączone z innymi 

aktywnościami sportowymi. Zajęcia turystyki górskiej to wycieczka 

autokarowa- jednodniowa. Koszt dodatkowy dla uczestnika za 

przejazd autokarem, obiad, przewodnik. Wędrujemy szlakami 

turystycznymi w górach zdobywając szczyty. 



Piłka nożna 
 

Kl. 1 - 3 
termin: piątek, 13.45 - 14.30, 16 osób 
prowadzący: pan Filip Ścieżka 
 
 

Celem zajęć jest propagowanie piłki nożnej wśród dzieci młodzieży 

jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu. Na zajęciach 

uczestnicy uczą się podstawowych elementów piłkarskich poprzez 

różnego rodzaju zabawy. Zajęcia mają również na celu rozwijanie 

cech motorycznych uczniów, takich jak: szybkość, siła, wytrzymałość, 

koordynacja ruchowa i gibkość.  Nadrzędnym celem jest wywołanie 

uśmiechu wśród ich uczestników i dobrego samopoczucia. 

Gry i zabawy sportowe 
 

Kl. 1 - 3 
termin: czwartek, 13.45 - 14.30, 16 osób 
prowadzący: pan Filip Ścieżka 

Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów aktywnością fizyczną 

poprzez zapoznanie z różnego rodzaju grami i zabawami ruchowymi. 

Na zajęciach uczniowie biorą udział w grach i zabawach 

ogólnorozwojowych. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy kształtują 

ogólną sprawność fizyczną. Zajęcia kształtują koordynację, szybkość, 

skoczność, siłę i wytrzymałość oraz rozwijają umiejętności 

współpracy w grupie.  

Zajęcia realizowane przez zewnętrznych organizatorów na terenie szkoły (płatność wg indywidualnych ofert) 

Szachy  
Grupa 1 
termin: wtorek 13.45 - 14.30, 16 osób 
prowadzący: pan Dariusz Mikrut  
 
Grupa 2 
termin: wtorek 14.40 - 15.25, 16 osób 
prowadzący: pan Dariusz Mikrut 
 

Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków 

Link do zapisów i wszelkich informacji: 

https://www.dwiewieze.krakow.pl/zapisy-online-na-zajecia-

szachowe-klub-szachowy-dwie-wieze-krakow/  

 

https://www.dwiewieze.krakow.pl 

Step to dance - zajęcia taneczne 
 
Kl. 1 - 3 
termin: wtorek 13.45 - 14.30, 20 osób 
prowadzący: pani Aleksandra Orczyk 
 
 

Zajęcia charakteryzujące się ciekawymi układami tanecznymi do 

najnowszych hitów muzycznych, łączą różne style taneczne, takie jak: 

hip-hop, reggeaton, dancehall, taniec orientalny, taniec towarzyski, 

salsa solo. Taneczne lekcje pozwalają wyzwolić w dzieciach naturalną 

ekspresję ruchów, uczą świadomości własnego ciała, poprawiają 

kondycje i koordynację oraz pamięć ruchową. To nie tylko dobra 

zabawa w grupie rówieśników, lecz początek cudownej przygody  

z tańcem.  Zajęcia odbywają się na terenie współpracujących z Nami 

szkół (szkoły macierzyste uczniów) w czasie pozalekcyjnym. W czasie 

ferii i wakacji organizujemy wyjazdy łączące wypoczynek, sport  

i warsztaty taneczne. Kadra naszej szkoły tańca to tancerze  

z wykształceniem pedagogicznym i wieloletnim doświadczeniem. Na 

naszych koloniach i zimowiskach nie stawiamy tylko i wyłącznie na 

taniec, lecz wszechstronny rozwój dzieci przez różnorodność 

tematów zajęć: plastyka, jazda konna, śpiew, rękodzieło i wiele, wiele 

innych.  

Zapisy odbywają się przez portal ActiveNow, co umożliwia łatwość 

zarządzania swoim kontem, wnoszenie opłat oraz rezerwacje miejsc 

na zajęciach. System automatycznie przypomina o dokonaniu 

https://www.dwiewieze.krakow.pl/zapisy-online-na-zajecia-szachowe-klub-szachowy-dwie-wieze-krakow/
https://www.dwiewieze.krakow.pl/zapisy-online-na-zajecia-szachowe-klub-szachowy-dwie-wieze-krakow/


płatności i umożliwia szybki kontakt z instruktorem.   

Link do zapisu dostępny będzie na naszej stronie www lub profilu 

FB.  

Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie miesięcznym z góry 

(do 5 dnia każdego miesiąca – kwota będzie zależała od ilości zajęć 

w ciągu bieżącego miesiąca) - 18zł za godzinę lekcyjną zajęć (45 

minut).  

Gdy sytuacja epidemiologiczna rozwinie się i zostanie wprowadzona 

czerwona strefa w województwie małopolskim, a placówki 

oświatowe tymczasowo zamknięte, zajęcia będą odbywały się dla 

chętnych w trybie online (link dostępny na portalu klienta),  

a płatności dla pozostałych klientów zostaną wstrzymane.  

Pierwsza, pokazowa lekcja gratis.  

Wszystkie informacje odnośnie zapisów na zajęcia, wyjazdów czy 

warsztatów będzie można znaleźć na naszym FB oraz stronie 

internetowej.   

 

facebook/SzkolaStepToDance 

www.steptodance.pl 

tel. 730 700 420 

mail: szkolasteptodance@gmail.com 

Taniec towarzyski  
z elementami tańca współczesnego/ 

dyskotekowego   
 
 

Kl. 1 - 3 
termin: czwartek, 13.45 - 14.30, 40 osób 
prowadzący: instruktor ze szkoły tańca 
 
 
 

 
 

Szanowni Państwo!  

Proponujemy zorganizowanie kursu tańca dla dzieci z Państwa 

Szkoły. Nauka odbywałaby się na terenie szkoły poza zajęciami 

lekcyjnymi, co nie obciążałoby rodziców dodatkowym 

przyprowadzaniem dzieci na zajęcia.  Program nauczania został 

specjalnie przygotowany dla dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia 

są prowadzone w sposób dynamiczny i bardzo atrakcyjny dla 

dzieci. Celem i wizją naszej szkoły tańca jest trafiać do serc 

dzieci na każdym etapie ich rozwoju, tak aby poprzez taniec i 

zabawę inspirować dzieci oraz zaszczepiać w nich pasję do 

tańca. Program kursu obejmuje:  

 - taniec towarzyski (samba, cha-cha, jive, paso-

doble, rumba, walc angielski, walc wiedeński, tango) 

- taniec nowoczesny (układy taneczne do popularnej 

muzyki rozrywkowej, rock and roll, hip - hop)  

Nauka odbywałaby się jeden raz w tygodniu przez 

godzinę lekcyjną (45 min).  

Odpłatność za zajęcia wynosi 125 zł za semestr to jest minimum 14 

spotkań.  

 Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października  

http://www.steptodance.pl/


i kończą w połowie czerwca. W roku szkolnym odbędzie się 

minimum 28 spotkań – II semestry zajęć (zajęcia nie 

odbywałyby się w dni ustawowo wolne od szkolnictwa – ferie, 

święta).  

Na zajęciach wykorzystujemy muzykę typowo taneczną 

(turniejową) jak również popularną muzykę dyskotekową. 

Niezależnie od stałej bazy tańców co roku wprowadzamy kilka 

nowości tanecznych.  Zajęcia są prowadzone przez młodych 

instruktorów, którzy nie tylko kochają taniec, ale przede 

wszystkim lubią pracować z dziećmi. Proponujemy również:  

• Turniej Tańca na zakończenie sezonu, gdzie dzieci mogą 

zaprezentować zdobyte umiejętności, a rodzice 

podziwiać swoje pociechy  

• Wyjazd na obóz taneczno-rekreacyjny w okresie wakacyjnym  

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z naszą Szkołą.  

 

Małopolska Akademia Tańca i Rekreacji  

www.taniec-rekreacja.pl  

Aneta Węclewska  

Tel. 501-497-282  

Nauka gry na instrumentach 
muzycznych kl. 1 - 8 

 
pianino 
gitara 

Zajęcia prowadzone przez MDK - szczegółowe informacje pod 
numerem 604 440 418 

 


