
Plan zajęć pozalekcyjnych 5-latki – kl.0, I    

   

dzień tygodnia godz. klasa zajęcia n-l prowadzący w sali  
poniedziałek 
 
 
KARATE 
 

8.00 chętni kółko rozmaitości p.M.Butryn s. Ia 

0a zaj.dodatkowe z ed.przedszkolnej p.B.Birnbach s. 0a 

13.50 
 
- zad.dom. 

przedszk. - 0 zabawy z j. angielskim p.K.Maruszczak s. Ib 

chętni GRY PLANSZOWE p.Marcelina s. 0b 

przedszk. - 0 KARATE „SAMURAJ” s.g. 

14.45 
 

przedszk. - 0 Bajkowa akademia p.M.Butryn s. Ia 

chętni RELAKSIK p.B.Rdzanek s. Ib 

I kółko artystyczne w j.niemieckim p.I.Sarosiek s. 0b 

15.35 chętni mały odkrywca (kółko doświadczeń) p.B.Rdzanek s. Ib 

wtorek 
 
 
TAŃCE 
ROBOTYKA 

8.00 chętni łamigłówki matematyczne p.B.Birnbach s. 0a 

chętni kółko  plastyczne p.M.Świtalska s. Ib 

13.50 
 
- zad.dom. 

I GRAFOMOTORYKA dla smyka p.M.Hojka s. Ib 

przedszk.,0 kółko artystyczne w j.niemieckim p.I.Sarosiek s. 0a 

chętni TAŃCE p.Marcel św. 

14.45 
 

I Bajkowa akademia p.M.Butryn s.Ia 

chętni KLOCKOMANIAK p.M.Hojka s. Ib 

15.35 chętni KLOCKOMANIAK p.M.Hojka s. Ib 

chętni kółko rozmaitości p.M.Buryn s. Ia 

środa 
 
BASEN 
Igr.godz.14.35  

(wyj.13.55) 

IIgr.godz.15.20  

(wyj.14.45) 

 

8.00 0b zaj.dodatkowe z ed.przedszkolnej p.M.Butryn s. 0b 

0-I kółko z j.niemieckiego p.B.Rdzanek s. Ib 

13.50 
 

 

I zabawy z j. angielskim p.K.Maruszczak s. Ib 

chętni kółko  sportowe p.M.Łuczak s.g. 
gł. budynek 

14.45 
- zad.dom. 

dla wszystkich zabawy świetlicowe w j.niemieckim p.B.Rdzanek św. 

15.35 chętni BAJKOTERAPIA B.Rdzanek s. Ia 

czwartek 
 
 
 

8.00 Ia zaj.dodatkowe z ed.wczesnoszk. p.J.Piwudzka s. Ia 

Ib zaj.dodatkowe z ed.wczesnoszk. p.M.Hojka s. Ib 

dla wszystkich zabawy świetlicowe w j.angielskim p.K.Maruszczak św. 

chętni kółko  szachowe p.R.Kulikowski s. Ia 

13.50 
 
- zad.dom. 

chętni GAŁGANEK p.J.Piwudzka s. 0a 

chętni KODOWANIE p.R.Łapcionek s. Ia 

chętni TAŃCE p.Marcel św. 

14.45 
 

przedszk. - 0 Bajkowa akademia p.M.Butryn s. 0b 

chętni GAŁGANEK p.J.Piwudzka s. 0a 

chętni kółko artystyczne w j.niemieckim p.I.Sarosiek s. Ia 

15.35 chętni świetlicowy misz-masz (zajęcia plast.) p.M.Świtalska s. Ia 

piątek 
 
KARATE  

8.00 chętni AREOBICK p.E.Żochowska s.g. 

chętni świetlicowy misz-masz (zajęcia plast.) p.M.Świtalska s. Ia 

13.50 
- zad.dom. 

chętni RELAKSIK p.M.Bachanowicz s. 0b 

I KARATE „SAMURAJ” s.g. 

14.45 
 

chętni kółko plastyczne p.M.Świtalska s. Ib 

chętni kółko muzyczne p.B.Birnbach s. 0a 

15.35 chętni filmowe popołudnie  p.B.Birnbach s. Ib 

 


