
  

Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa 
w Sarnowiew Sarnowie



  



  

Program "POMOCNA DŁOŃ" skierowany jest do wszystkich dzieci 
z trudnościami w nauce na I etapie edukacyjnym oraz chłopca 
z klasy V ze złożoną niepełnosprawnością. 



  

"Klik"- uczestnicy tego programu wzbogacą wiedzę z zakresu 
technologii informatycznych i komunikacyjnych, przygotują się 
do świadomego odpowiedzialnego korzystania ze środków 
masowego komunikowania się, poznają korzyści 
i niebezpieczeństwa płynące z korzystania z komputera. 

 



  

Program dla dzieci uzdolnionych matematycznie 
rozwija u uczniów zainteresowania i intuicyjne pomysły 
matematyczne, wdraża ich  do ścisłego rozumowania i precyzyjnego 
formułowania wypowiedzi oraz kształtuje postaw społecznych w 
zakresie planowania swoich działań tak, aby osiągnąć sukces. 



  

   Na zajęciach dla 
dzieci uzdolnionych 

matematycznie

Z zapałem 
rozwiązujemy 

rebusy i zagadki 
matematyczne



  

"Lubię się uczyć" ma na celu kształcenie umiejętności kluczowych 
niezbędnych w sprawdzianie z zakresu przedmiotów humanistycznych 
i matematyczno-przyrodniczych, systematyzowanie i utrwalanie 
wiedzy nabytej w trakcie drugiego etapu edukacyjnego oraz 
wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce. 



  

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

W poszukiwaniu smoka



  Przejażdżka statkiem po Wiśle



  

„Program "Lubię matematykę" skierowany jest do uczniów 
klasy IV. Umożliwi uczniom uzdolnionym zdobycie dodatkowej 
wiedzy ułatwiającej dalszą edukację. Jego celem jest 
poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności. 



  

Program edukacji artystycznej "Sztukateria" 
jest propozycją zajęć pozalekcyjnych, 
realizowanych w ramach ogniska teatralnego 
i kółka muzycznego



  

Uczestnicy tego programu przygotowują większość  
akademii szkolnych i środowiskowych



  

Wyjeżdżają do teatru, filharmonii lub też na 
pokazy zespołów pieśni i tańca



  



  

Na zamku 
w Malborku

spotkaliśmy 
prawdziwego 
Krzyżaka



  

Pamiątkowe zdjęcie 
na Westerplatte

Odpoczynek 
na Gdańskiej 
Starówce



  

Wysłuchaliśmy 
pięknego 
koncertu 
w Oliwie

Podziwiamy 
zabytkową 
Bazylikę 
Gdańską



  

GDYNIA-

• port

• Oceanarium



  

Takiego zamku nie powstydziłby się nawet książę



  

„Program "MOJA MAŁA OJCZYZNA" głównym założeniem 
programu jest kształtowanie postawy patriotycznej i przywiązania 
do „Małej ojczyzny", jaką jest dla ucznia miejscowość i 
najbliższa okolica. 



  

• POZNAJEMY MIASTO POWIATOWE 

Opis planowanych działań



  

• ODWIEDZAMY MIEJSCA PAMIĘCI – BOROWINA, 
WOLA GUŁOWSKA, WOLA OKRZEJSKA



  

• SPOTKANIE Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA 
„ ŁUKOWIACY”



  

•POZNAJEMY GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE 

 W SĘTKACH



  

OGLĄDAMY FILM W KINIE TRÓJWYMIAROWYM - IMAXOGLĄDAMY FILM W KINIE TRÓJWYMIAROWYM - IMAX

•WYCIECZKA DO WARSZAWY



  

• MUZEUM REGIONALNE W ŁUKOWIE



  

Drużyna zuchowa "Krasnoludki" skupia 
wszystkich uczniów z klas I - III. 
Celem programu jest ukształtowanie zuchów na 
ludzi zaradnych i przedsiębiorczych, 
rozwijających swoje ambicje, a także 
pożytecznie spędzających wolny czas. 

http://www.clipartonline.pl/bank/details.php?id=1330
http://www.clipartonline.pl/bank/details.php?id=1328


  

Opis planowanych działań
•Witaj wiosno – zuchy żegnają zimę



  

•  WIZYTA W STRAŻY POŻARNEJWIZYTA W STRAŻY POŻARNEJ



  

•  Festyn rodzinnyFestyn rodzinny



  

•  BASEN „ DELFINEK”BASEN „ DELFINEK”



  

•  BIWAK W SZKOLE PODSTAWOWEJ BIWAK W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 1 W ŁUKOWIENR 1 W ŁUKOWIE



  

• Zuchowe ognisko



  

•  WAKACYJNY WYJAZD DO: KOZŁÓWKI, FIRLEJA, WAKACYJNY WYJAZD DO: KOZŁÓWKI, FIRLEJA, 
LEONOWA, LUBLINALEONOWA, LUBLINA

ZWIEDZANIE KOZŁÓWKIZWIEDZANIE KOZŁÓWKI



  

FERMA STRUSI W LEONOWIEFERMA STRUSI W LEONOWIE



  

Wyjazd 
wypoczynkowy 

do Firleja



  

•  Gościmy zuchów z ŁukowaGościmy zuchów z Łukowa



  

"Ruszaj się z głową" - program dąży do kształtowania 
właściwych zachowań ucznia w roli zawodnika i kibica, oraz 
do stosowania zasady fair play w czasie wszystkich gier i zabaw. 



  

•Turniej tenisa stołowego dziewcząt 
i chłopców - II 2007

Opis planowanych działań



  

• Halowe mecze piłki nożnej - III, X 2007



  

• Wyjazdy na basen - 



  

• Zajęcia taneczne dla dziewcząt
 VI 2007

Jak pięknie 
tańczą nasze 
dziewczyny – 
może wygrają 
taniec z 
gwiazdami...



  

• Wyjazdy na mecze

Jest czym się pochwalić.
I miejsce w grze w piłkę 
nożną dziewcząt, to nie byle 
co.



  

• Konkursy sportowe - biegi



  

"Matematyka Bez Kłopotu" - program dotyczy pracy 
z uczniami klasy II i III przejawiających zainteresowania 
matematyką, którzy pragną poświęcić swój czas na dodatkowe 
zajęcia. 



  

Realizatorzy projektu:
Dyrektor szkoły                        Teresa Kłos

Koordynator szkolny                Monika Siemionek

                                                Katarzyna Kopeć

Nauczyciele – realizatorzy programu; Małgorzata Celoch

                                           Hanna Jamborska

                                           Teresa Kłos

                                           Elżbieta Macioszek

                                           Jadwiga Michalak

                                           Danuta Michalczuk

                                           Henryka Lisiecka

                                           Monika Siemionek

                                           Monika Siurek

                                                                                                      Prezentację przygotowała: Teresa 
Kłos


