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DOŚWIADCZENIA, OBSERWACJE 

I EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE
PROWADZĄCY: KATARZYNA JABŁECKA

E-MAIL: KJABLECKA@SZKOLALUSOWO.ONMICROSOFT.COM

Zajęciom dodatkowym: „Doświadczenia, obserwacje i 

eksperymenty przyrodnicze” przyświeca idea dania uczniom 

możliwości lepszego poznawania praw rządzących światem 

przyrody. Wszystkie aktywności mają na celu zachęcać do 

dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych na 
kolejnych etapach kształcenia.

Podczas zajęć uczniowie sprawdzą prawa fizyki, chemii oraz 

przyrody. W oparciu o przyniesione materiały codziennego użytku, 

dzieci w grupach i indywidualnie, z pomocą nauczyciela, przyjmą 

rolę badaczy i naukowców.



JAK OSWOIĆ KOMPUTER
PROWADZĄCY: BARTOSZ MELOSIK

E-MAIL: BMELOSIK@SZKOLALUSOWO.ONMICROSOFT.COM

Zachęcam do udziału w kole “Jak oswoić komputer”. Na zajęciach 

będziemy uczyć się programowania w językach (za pomocą 

Scratch, Pixblocks i innych narzędzi), zaprogramujemy klocki LEGO 

(Mindstorms). 

Spróbujemy również stworzyć stronę internetową (HTML). 

Zapraszam do udziału w zajęciach! 



SPOTKANIA Z KOMPUTEREM
PROWADZĄCY: WIOLETTA KASPER

E-MAIL: WKASPER@SZKOLALUSOWO.ONMICROSOFT.COM

„Spotkania z komputerem” to zajęcia skierowane do uczniów klas 

drugich i trzecich.  

To świetny sposób, żeby doskonale spędzić czas, rozwinąć pasję, 

nauczyć się podstaw programowania i odkryć, że komputer może 

służyć nie tylko do grania.



GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA
PROWADZĄCY: ŁUKASZ ŁUCZAK

E-MAIL: LLUCZAK@SZKOLALUSOWO.ONMICROSOFT.COM

„Gry i zabawy ogólnorozwojowe” - poznamy gry i zabawy z różnych 

regionów świata , a przy okazji wzmocnimy nie tylko swoje ciało , 
ale i umysł. 

Serdecznie zapraszam 



TENIS STOŁOWY
PROWADZĄCY: MATEUSZ KWAŚNIEWSKI

E-MAIL: MKWASNIEWSKI@SZKOLALUSOWO.ONMICROSOFT.COM

Zajęcia tenisa stołowego dla zainteresowanych z klas 4-8 sportami 

rakietkowymi zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. 

Na aktywne spędzanie czasu po lekcjach zapraszam w środy 
15.15-16.00 do nowego skrzydła szkoły przy salce korekcyjnej.

Ze sportowym pozdrowieniem 



LEKKOATLETYKA
PROWADZĄCY: WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI

E-MAIL: WJEDRZEJEWSKI@SZKOLALUSOWO.ONMICROSOFT.COM

Lekkoatletyka - rozpocznij przygodę z Królową Sportu. Propozycja 

zajęć przeznaczona dla uczniów klas trzecich i czwartych to idealny 

sposób na rozpoczęcie przygody z trenowaniem. Harmonijny rozwój 

poszczególnych cech motorycznych prawidłowo wpływa na 
organizm dziecka i pozwala budować własną samoocenę. Zajęcia 

będą prowadzone w formie zabawowej z elementami rywalizacji 

dzięki czemu każdy uczestnik wyjdzie z nich zadowolony, a także 

nauczy się szacunku do zasad oraz współćwiczących.



JEJ WYSOKOŚĆ SZTUKA 2
PROWADZĄCY: BARBARA GAŁĘŻEWSKA

E-MAIL: BGALEZEWSKA@SZKOLALUSOWO.ONMICROSOFT.COM

Interesujesz się sztuką? Przyjemność sprawia Tobie praca z pędzlem 

i farbami? A może wolisz rzeźbienie w glinie?

Zawsze lubiłeś eksperymentować, odkrywać nieznane techniki 

i nie boisz się ubrudzić?

Jeśli na te pytania odpowiedziałeś twierdząco - przyjdź na zajęcia 

artystyczne!

Jej Wysokość Sztuka czeka właśnie na Ciebie!



SZACHY
PROWADZĄCY: DAMIAN BARTKOWIAK

E-MAIL: DBARTKOWIAK@SZKOLALUSOWO.ONMICROSOFT.COM

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być 

spokojni.” To słowa Paula Morphyego, nieoficjalnego szachowego 
mistrza świata w latach 1858 - 1884.

Serdecznie zapraszam na zajęcia szachowe 


