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KLASY 1-3 
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TENIS STOŁOWY 

Nauczyciel prowadzący: Jolanta Paruch 

Klasy: 1-3 

 

 

 

Zajęcia będą mialy na celu: 

 aktywne organizowanie czasu wolnego 

 rozbudowanie wiary we własne możliwości 

 doskonalenie i podnoszenie sprawności fizycznej 

 naukę odbić pileczki bekhendem i forhendem 

 naukę serwisu i umiejętności odbioru 

 naukę poruszanie się przy stole 

 poznanie przepisow gry i umiejętości sędziowania 
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SPORTOWE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE 

Nauczyciel prowadzący: Monika Lipińska-Jeziorowska 

Klasy: 1-4 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i są przeznaczone dla wszystkich 

uczniów. Będziemy na nich podnosić swoje umiejętności oraz doskonalić 

materiał z lekcji wychowania fizycznego. Forma zajęć będzie luźna a ćwiczenia 

dostosowane do potrzeb uczniów. Będzie to również możliwość spróbowania 

różnych dziedzin sportu oraz zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu kultury 

fizycznej. 
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PIŁKA NOŻNA 

Nauczyciel prowadzący: Mariusz Gawrylak 

Klasy: 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam wszystkich uczniów którzy chcą rozpocząć  i kontynuować swoją 

przygodę z piłką nożną. Celem zajęć jest wsparcie ucznia w jego wszechstronnym 

rozwoju. Uczeń będzie również poznawał  swoje słabe oraz mocne strony, 

zapoznawał się z podstawowymi przepisami gry w piłkę nożną, uczył się 

elementów technicznych, współpracy w zespole, rozwijał swoją sprawność 

motoryczną.   

Chętnych serdecznie zapraszam, 
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JIU – JITSU 

Nauczyciel prowadzący: Ula Zalewska 

Klasy: 1-3  

 

 

JIU-JITSU jest łagodną sztuką samoobrony. Jest to stary, japoński system walki 

wręcz. Powstał kilkaset lat temu w feudalnej Japonii.  

Treningi odbywają się w grupach wiekowych z uwzględnieniem poziomu 

zaawansowania. Na każdym poziomie  dobór technik jest dostosowany do  wieku 

oraz sprawności psycho – fizycznej ćwiczącego. 
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WESOŁY MATEMATYK 

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Duszyńska 

Klasy: 2-3 

 

 

 

Gdy chcesz do matematyki przekonać się, na zajęcia moje zapraszam Cię.      

Różne techniki liczenia poznamy, zagramy w karty, puzzle poukładamy. 

Łamigłówki i gry logiczne rozwiążemy i wiele przygód ciekawych przeżyjemy.           

W Krainie Matematyki czuć świetnie będziesz się, bo Matematyka Królową Nauk 

Jest! 
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PROGRAMOWANIE 

Nauczyciel prowadzący: Cezary Wilk 

Klasy: 1-3 

 

 

 

 

Co kryje się pod pojęciem kreatywne programowanie? 

Ucząc dzieci programowania komputerowego, przekazujemy im umiejętności: 

rozwiązywania problemów, 

analitycznego i logicznego myślenia, 

współpracy w grupie. 

Są to kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu na każdym polu, 

niezależnie od przyszłego wyboru drogi kariery. Algorytmicznego myślenia 

niezbędnego w programowaniu można uczyć się poprzez interaktywne 

ćwiczenia i zabawy rozwijające wyobraźnię. 

Obecnie w dzisiejszych czasach wielu młodych ludzi posiadających dostęp do 

komputera występuje raczej w roli konsumenta niż projektanta czy kreatora. 

Kreatywne programowanie stawia nacisk na wiedzę i praktykę, której młodzi 

ludzie potrzebują by tworzyć różne rodzaje dynamicznych i interaktywnych 

mediów, z których chętnie korzystaliby na co dzień. 

Zajęcia z wykorzystaniem platformy na której znajduje się ponad 11 151 718 

000 linii kodu napisanych przez 10 milionów uczniów na całym świecie, 

wspieranej między innymi przez korporacje Microsoft oraz Google. Na 

zajęciach często oprócz wskazówek i instrukcji pojawia się film. Inne nie 

wymagają użycia komputera, a jedynie kartek papieru i pisaków. Jedno jest 

pewne – każdy materiał jest lekcją, mimo że całość może kojarzyć się rodzicom 
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z uzależniającymi grami. Przykładowo uczeń może wydawać polecenia bazując 

na postaciach i elementach ze świata gry Minecraft. 

 

 

 

GRY LOGICZNE NA KOMPUTER 

Nauczyciel prowadzący: Cezary Wilk 

Klasy: 1-8 

 

Lubisz grać na komputerze? Jeśli bardziej niż element losowy, 

w grach interesuje Was, by wygrana zależała od trafności 

posunięć, wybierzcie gry logiczne. O tym, kto zostanie 

zwycięzcą decyduje w nich bowiem sprawność myślenia 

graczy. Kategoria ta mieści w sobie różnego rodzaju zagadki 

logiczne dla dzieci, gry strategiczne, 

niektóre karciane, labirynty oraz quizy. Wszystkie gry 

logiczne wymagają, by ruszyć głową. To 

znakomita gimnastyka mózgu dla młodszych i starszych. 
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SZACHY 

Instruktor prowadzący: Izabela Śliwińska 

Klasy:  

1 i początkujące dzieci starsze, 

2 - 3 grupa kontynuująca naukę, 

4-8 grupa zaawansowana 

 

 

 

To zajęcia, które stanowią doskonałą bazę dla rozwoju psychicznego  

i intelektualnego dziecka, przynosząc mu wymierne korzyści zarówno  

w późniejszej edukacji, jak i życiu codziennym. W czasie lekcji szachowych 

dzieci uczą się nie tylko szacunku dla przeciwnika, ale także koncentracji, analizy 

sytuacji, planowania i osiągania zamierzonego celu. Dzięki szachom usprawniają 

również pamięć, doskonalą umiejętność liczenia, rozwijają inteligencję  

i wyobraźnię.  

 

mailto:sekretariat@zawisza.szkola.pl
http://www.zawisza.szkola.pl/


 Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zawiszy Czarnego 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 
ul. Paryska 25                                                                                                                                                 tel: 22 617-60-89 
03 – 945 Warszawa                                                                                                       mail: sekretariat@zawisza.szkola.pl  
NIP: 113-133-59-02                                                                                                                             www.zawisza.szkola.pl                                                                                       

 

 

 

 

ŁAMIGŁÓWKI I KRZYŻÓWKI 

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Król 

Klasy:1- 3 

 

 

„ŁAMIGŁÓWKI I KRZYŻÓWKI” to zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III 

mają na celu wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia oraz 

pokazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez: rozwijanie 

logicznego myślenia,  wdrażanie do podejmowania wysiłku umysłowego,  

rozwijanie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi, stwarzanie warunków do 

rozwijania samodzielności i kreatywności, tworzenie sytuacji doskonalących 

pamięć i zdolność kojarzenia.  
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ZAJECIA PLASTYCZNE 

Nauczyciel prowadzący: Bernadeta Obrębowska 

Klasy: 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatywność  i wyobraźnia plastyczna uczniów to podstawa pracy na tych 

zajęciach. Poprzez różne techniki, pomysłowość i eksperymentowanie, będziemy 

docierali do języka sztuki. Będzie to również przestrzeń do wzajemnego 

wzbogacania wypowiedzi plastycznych i warsztatu, także przez prace zespołowe. 
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. 

 

 

MATHRIDERS (zajęcia płatne ) 

Nauczyciel prowadzący: Instruktor Centrum Nauczania 

mathriders 

Klasy:1-2, 3-5 

 

 

" MathRiders to unikalny program nauczania matematyki, który pomaga uczniom 

rozumieć zagadnienia matematyczne i równocześnie czerpać przyjemność  

z nauki. Dzięki zróżnicowanym poziomom nauczania oraz przyjaznej atmosferze 

nauka jeszcze nigdy nie była tak prosta! Innowacyjny program, dopasowany do 

indywidualnych potrzeb każdego dziecka, wykracza poza tradycyjne ramy 

pojmowania nauczania. Matematyka może stać się nareszcie zrozumiałym 

przedmiotem szkolnym jak również  inspirującą nauką" 
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ORIGAMI Z KÓŁEK, ZABAWY Z IGŁĄ 

Nauczyciel prowadzący: Ewa Musiał 

Klasy:  1-3 

 

 

 

 

 

Zapraszam na kolejny już cykl zajęć  w trakcie których puścimy wodze fantazji, 

aby  przy pomocy prostej techniki składania i naklejania mniejszych i większych 

kółeczek wyczarować piękne barwne obrazy. Wystarczy trochę wyobraźni  

i cierpliwości żeby tworząc barwne prace  nie tylko wspaniale relaksować się po 

lekcjach, ale również rozwijać swoją kreatywność, koncentrację, zdolności 

manualne. 

 

A kiedy odłożymy swoje kółka, chwycimy za igłę i kolorowe nici, aby przy ich 

pomocy, przyszywać, zszywać, wyszywać, haftować… Powstaną kolejne 

maskotki, pluszaki, okolicznościowe haftowanki i wyszywanki.  Będzie mnóstwo 

wspaniałej zabawy. 

 

Zapraszam serdecznie! 
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POTYCZKI ORTOGRAFICZNE 

Nauczyciel prowadzący: Ewa Musiał 

Klasy: 2-3 

 

  

Zapraszam na zajęcia dedykowane młodym torreadorom, nie lękającym się 

stoczyć walkę z ortograficznymi bykami. 

Jeśli lubisz ortografię, znasz jej podstawowe zasady oraz masz ochotę ćwiczyć 

swoje umiejętności, poszerzając zakres omawiany w klasie, jeśli jesteś gotowy 

przygotować się do konkursu Corridka - te zajęcia są właśnie dla Ciebie. 

 

Do zobaczenia, 

Ewa Musiał 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@zawisza.szkola.pl
http://www.zawisza.szkola.pl/


 Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zawiszy Czarnego 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 
ul. Paryska 25                                                                                                                                                 tel: 22 617-60-89 
03 – 945 Warszawa                                                                                                       mail: sekretariat@zawisza.szkola.pl  
NIP: 113-133-59-02                                                                                                                             www.zawisza.szkola.pl                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ANGIELSKI PRZEZ SZTUKĘ CLUB! 

Nauczyciel prowadzący: Fiona Clemens 

Klasa: 1-3 

 

 

 

 

 

Join Miss Fiona and  

•Speak English 

•Learn a little Art History  

•Build your own Art Portfolio 

•Take part in an End of Year Exhibition !  
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JĘZYK FRANCUSKI Z KRASNALAMI LES 

LOUSTICS 

Nauczyciel prowadzący : Ewa Chmielewska 

Klasy: 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour Chers Amis! 

Ewa Chmielewska, nauczycielka francuskiego, proponuje kontynuację zajęć   

z zeszłego roku dla uczniów klas 2 i 3, którzy już zaczęli przygodę z francuskim. 

Poruszamy tak bliskie uczniom i ciekawe tematy jak: czy masz rodzeństwo, 

zwierzaki domowe, Twoje ulubione sporty, rozrywki i zajęcia artystyczne.  Jak się 

czujesz, czy coś Cię boli? 

Poznajemy słynną kuchnię francuską, typowe posiłki, jedzenie, owoce  

i organizujemy piknik po francusku. Będzie pysznie!  

Oczywiście nie zapomnimy o wakacjach, pogodzie i sposobach podróżowania.  

Zapraszam z podręcznikiem Les Loustics 1, nie zapomnijcie zeszytu do ćwiczeń. 
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A bientot czyli do zobaczenia 

Ewa Chmielewska-De Reuse 

 

 

 

 

 

 

TANIEC TOWARZYSKI 
Instruktor Danuta Sałyga 

Klasy: 1-3 
 
 

 

 

 

 

 

Głównym celem zajęć tanecznych jest  kształcenie w zakresie tańca towarzyskiego, 

wychowanie przez taniec, zainteresowanie uczniów tańcem towarzyskim oraz 

stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania umiejętności i zainteresowań tą 

dziedziną sztuki. Treści nauczania są rozpisane na poziom podstawowy  

i zaawansowany. Zakres materiału tanecznego ( kroki i figury ) do poszczególnych 

tańców nie musi być wykorzystany w całości a nauczyciel może wybrać ten materiał, 

który dostosuje do poziomu, umiejętności i wieku grupy tanecznej. Nauka tańca 

towarzyskiego została podzielona na grupę tańców standardowych i grupę tańców 

latynoamerykańskich a zakres treści nauczania przygotowany w oparciu o Światowy 

Program Tańca, podręczniki i materiały zalecane przez Polskie Towarzystwo Taneczne 

a także w oparciu o doświadczenia nauczyciela nabyte przez lata pracy i wypracowanej 

metodyki nauczania. 

POZIOM PODSTAWOWY 
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Nauka postawy tanecznej i podstawowej techniki. Nauka kroków, figur i rytmu  

w poszczególnych tańcach. Nauka krótkich układów choreograficznych  

w poszczególnych tańcach. 

Tańce standardowe: Walc Angielski, Tango, Walc Wiedeński, Foxtrot, Qiuickstep 

Tańce Latynoamerykańskie: Samba, Cza-cza, Rumba, Paso-doble, Jive. 

POZIOM ZAAWANSOWANY 

W grupie zaawansowanej to kontynuacja pracy nad postawą taneczną i techniką 

taneczną. Nauka nowych figur i kroków tanecznych w danym tańcu. Rozbudowanie 

układów tanecznych.  

Tańce popularne i nowoczesne: Rock and Roll, Mambo, Salsa, Poleczka, Blues,  tańce 

grupowe ( Stomp, Bailla-Bailla, Makarena , Main Mixer itp. )  

MINI AKRO    (zajęcia płatne) 

Instruktor prowadzący: Kamil Bryśkiewicz 

Klasy: 1-3  

 

Jesteśmy twórcami innowacyjnego programu nauczania, który od wielu 

lat owocnie realizujemy w ponad 50 placówkach na terenie Warszawy  

i okolic. 🍀 

 

W NASZEJ OFERCIE ZAJĘĆ MINIAKRO- CENTRUM EDUKACJI  

ROZWOJU PREZENTUJEMY  : 

BLOK ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCY TALENTY (naszą dumą jest  
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AKROBATYKA) oraz 

BLOK ZAJĘĆ WYRÓWNUJĄCY SZANSE, gdzie znajdują się: 

 

* zajęcia z podstawy programowej 

* zajęcia dodatkowe sportowe oraz artystyczne 

* zajęcia niosące pomoc słabszym 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ warto inwestować  

w rozwój dzieci. Pozostajemy do dyspozycji. 

 

 

 

 

RZEŹBA-CERAMIKA   (zajęcia płatne) 

Instruktor prowadzący: Tadeusz Znosko 

Klasy: 4-6 

 

  

 

 

 

Tadusz Znosko – artysta rzeźbiarz, członek Związku Polskich Artystów 

Plastyków.  

Proponuję Państwa dzieciom zajęcia z rzeźby ze szczególnym nacickiem na 

ceramikę.  

Zajęcia te pomagają rozwijać umiejętności manualne, wyobraźnię przestrzenną 

oraz kreatywność (jak zresztą wszytskie zajęcia artystyczne). Dodatkową zaletą 

ceramiki jest konieczność połączenia rzeźby z malarstwem (forma przestrzenna 

plus kolorowe szkliwa) a także umiejętność przewidywania (kolor przed 

wypaleniem wygląda zupłenie inaczej niż po wypaleniu). Z moich wieloletnich-

bo już 26-letnich doświadczeń pedagogicznych wynika, że kreatywność jest w 
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każdym wieku, należy ją tylko wyzwolić. Moje zajęcia mają to właśnie 

spowodować, pełnie w nich rolę katalizatora.  

Zajęcia są płatne – przeciętnie 100 zl miesięcznie – proporcjonalnie do ilości 

godzin w miesiącu. W tej kwocie mieszczą się WSZYSTKIE koszty (koszt 

materiałów – glina, szkliwa, koszty wypalania,transport, moje honorarium i inne 

nieprzewidziane…). Parktykuję formę płatności z góry w 5 ratach (wrzesień, 

październik I rata, listopad, grudzień II rata itd.) płatne na konto lub gotówką. 

Wysokość rat podam po zapoznaniu się z dokładnym kalendarzem roku 

szkolnego, prawdopodobnie przy zapisach. 

Kilka słów o artyście : członek sekcji rzeźby ZPAP, uczestnik wielu wystaw 

indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Od około 20 lat skupiony na 

działalności pedagogicznej (zajęcia z dziećmi, młodzieżą, praca z aktorami  

z maska dell”arte) oraz na realizaji projektów ceramicznych w architekturze 

(osiedle Żoliborz Artystyczny). 

 
 

KALIGRAFIA 

Nauczyciel prowadzący: Edyta Kołodziejczyk 

Klasy: 3-4 

 

 

Kaligrafia, czyli  ćwiczenia w pięknym pisaniu.  
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Zapraszam uczniów z klas 3 i 4 na zajęcia podczas których będziemy 

koncentrować się na zabawach z literkami, rytmem  linii, pismem ozdobnym, 

znakach i symbolach.  

Te zajęcia to chwila oddechu, zatrzymania się, wyciszenia i koncentracji. 

Pracujemy w swoim rytmie, z życzliwością, akceptacją i dokładnością. Powstają 

piękne prace, które zachwycają włożonym weń sercem, dbałością szczegół  

i estetyką  wykonania. 
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