Zajęcia pozalekcyjne w SPI 317 – przedmioty humanistyczne

ZAJĘCIA I ADRESACI, krótki opis zajęć
Kółko religijne dla uczniów klas 4-6,
omawianie poszczególnych okresów roku liturgicznego, nauka piosenek
religijnych, pogłębianie wiedzy religijnej
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy 4b, 6a
powtarzanie, utrwalanie wiedzy zdobywanej w czasie lekcji,
wyjaśnianie, ćwiczenie materiału sprawiającego trudności, poprawa
sprawdzianów
Rekonstrukcja historyczna- zajęcia rozwijające dla klas 4- 7 oraz II,
III gimnazjum;
uczniowie przy pomocy rekwizytów poznają historię materialną
związaną z poszczególnymi epokami historycznymi
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów gimnazjum;
możliwość zaliczenia, poprawienia zaległych prac klasowych,
kartkówek, możliwość nadrobienia zaległości; przygotowanie do
konkursów zgodnie z bieżąca ofertą.
Filmowy odkrywca - zajęcia wprowadzające w świat filmu dla klasy
4a i 4b;
zajęcia z zakresu teorii i historii filmu wraz z elementami produkcji
filmowej
Zajęcia wyrównawczo- teatralne dla klasy 7b;
zajęcia wyrównawcze maja na celu wspieranie najsłabszych uczniów
w nadrobieniu zaległości materiału przerobionego na zajęciach; zajęcia
teatralne - ukształtowanie u uczniów twórczego myślenia (ćwiczenia
dramowe, etiudy, recytacja)
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Zajęcia pozalekcyjne w SPI 317 – przedmioty humanistyczne
Chór dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum;
Ćwiczenia oddechowe, umuzykalniające, rozwijanie umiejętności
wokalnych, przygotowania do występów przed szersza publicznością
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy czwartej, piątej,
siódmej;
powtarzanie, utrwalanie wiedzy zdobywanej w czasie lekcji,
wyjaśnianie, ćwiczenie materiału sprawiającego trudności, poprawa
sprawdzianów
Konsultacje indywidualne i przygotowanie uczniów do konkursów:
- biblijnych: „Księga wyjścia” „Chwytliwa Ewangelia”
- plastycznych: „Chwytliwa Ewangelia” , Jan Paweł II
- konkurs Szopek Bożonarodzeniowych „Moje Betlejem”
- konkurs o starożytnym Rzymie
- Konkurs o Janie Pawle II
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