Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gołdapi do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach dodatkowych w II semestrze roku szkolnego
2016/2017.
Przyjmujemy zgłoszenia na następujące zajęcia:

Zajęcia skierowane do uczniów zainteresowanych zjawiskami
przyrodniczymi, jakie zachodzą w najbliższym otoczeniu.
W planie aktywna forma zajęć, nauka poprzez eksperymenty,
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Zajęcia przyrodniczodoświadczenia, obserwację, pomiary, zabawę, oglądanie modeli
ekologiczne „To mi się przyda” i żywych eksponatów oraz lekcje w terenie.
20 godzin lekcyjnych

Zajęcia z przedsiębiorczości
(tylko klasy IV-VI) – 20 godzin
lekcyjnych
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Zajęcia matematyczne z
wykorzystaniem klocków LEGO
– 20 godzin lekcyjnych
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Zajęcia "Akademia Chemika" –
20 godzin lekcyjnych

W ramach zajęć odbędzie się wyjazd do Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej, na który składać się będą: duża dawka
wiedzy, wiele zabaw, gier oraz różne niespodzianki.
Zajęcia skierowane są do uczniów klas czwartych, piątych
i szóstych – zarówno tych, którzy już od pewnego czasu interesują
się zagadnieniami ekonomicznymi, jak i tych, którzy dopiero
chcieliby się dowiedzieć, co kryje się pod takimi pojęciami, jak
inflacja czy kredyt, jak działa giełda, oraz spróbować swoich sił w
roli lidera projektu lub młodego inwestora.
W planie aktywna forma zajęć, nauka poprzez gry, zabawy,
zajęcia w terenie.
W ramach zajęć odbędzie się wyjazd edukacyjny do Warszawy
celem odwiedzenia Mennicy Polskiej, Giełdy Papierów
Wartościowych, czy Centrum Nauki Kopernik.
Zajęcia przeznaczone dla uczniów o zainteresowaniach
matematycznych. Program opiera się na nowoczesnych
metodach nauczania z wykorzystaniem:
- technik multimedialnych,
- sposobów efektywnej nauki,
- gier strategicznych,
- klocków typu LEGO,
- ćwiczenie sprawności rachunkowej, wykorzystanie wiedzy
matematycznej w sytuacjach praktycznych i w życiu codziennym.
Zajęcia skierowane do uczniów zainteresowanych zjawiskami
chemicznymi.
W planie aktywna forma zajęć, nauka poprzez eksperymenty,
doświadczenia, obserwację, pomiary, zabawę, oglądanie modeli
i żywych eksponatów oraz lekcje w terenie.
Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym, oraz pojęciami
chemicznymi od strony praktycznej. W programie m.in. chemia
prosto z naszej kuchni, sporządzanie alchemicznych mikstur,
wybuchy, zagadki kryminalne.
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Trening kreatywności łączy w sobie kilka rodzajów zajęć takich jak
zajęcia: plastyczne, muzyczne, teatralne, czy techniczne. Mają na
celu pobudzenie twórczego i logicznego myślenia.
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Trening kreatywności – 20
godzin lekcyjnych

W planie aktywna forma zajęć, nauka poprzez gry, zabawy,
zajęcia w terenie.
W ramach zajęć odbędzie się wyjazd do instytucji kultury (kino,
teatr).
Zajęcia dla tych, którzy chcieliby rozwijać i doskonalić swoje
zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka
angielskiego oraz zainteresowania kulturą i tradycją krajów
anglojęzycznych.
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Zajęcia języka angielskiego – 30
godzin lekcyjnych

W planie aktywna forma zajęć, nauka poprzez gry, zabawy.
Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach o różnym poziomie
znajomości języka. Przed utworzeniem grup każdy uczeń wypełni
test, znajomości języka angielskiego w celu odpowiedniego
dopasowania poziomu zajęć do umiejętności uczniów.

Udział w zajęciach dodatkowych oraz przewidzianych wyjazdach edukacyjnych jest całkowicie
bezpłatny. Zostanie również zapewniony bezpłatny dowóz uczniów w przypadku, gdy zajęcia będą
odbywać się poza szkołą, bądź gdy będą się odbywać w szkole, ale w dni wolne od nauki szkolnej
(sobota), bądź w inny sposób niż bezpośrednio przed/po lekcjach.
Formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej szkoły, w pokoju nauczycielskim lub w Biurze
projektu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14, pokój nr 17.
Zgłoszenia przyjmujemy do 22 lutego do godziny 15.00.
Zgłoszenia podpisane przez rodzica prosimy przekazać wychowawcy klasy bądź do pokoju
nauczycielskiego.
Limit miejsc ograniczony!
Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej szkoły, w pokoju nauczycielskim oraz w Biurze
projektu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14, pokój nr 17.
Monika Bogdan
Koordynator projektu „Dobry start – lepsze jutro”
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