
Kółko perkusyjne (bębniarskie) … 

prowadzący : Witold Vargas 

Kółko perkusyjne jest kółkiem dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności gry na 

bębnach i innych instrumentach perkusyjnych. 

Rozwija poczucie rytmu, a przede wszystkim sprawdza wrodzone zdolności dzieci, które 

pozwalają tym najzdolniejszym rozwijać się dalej poza szkołą, chociażby na lekcjach 

perkusji, których w Warszawie jest sporo. Mamy już wielu uczniów i absolwentów, którzy 

dzięki tej szkolnej przygodzie stali się wytrawnymi perkusistami.  

Zajęcia bębniarskie mają dodatkową wartość atrakcyjnych ćwiczeń psychoruchowych. 

Ćwiczenia na bębnach są tak prowadzone, żeby dziecko miało świadomość podzielności 

pracy lewej i prawej ręki. Na zajęciach uczymy się intuicyjnego liczenia do 3, 4, 6, 8, 16 i 36, 

co otwiera zupełnie nowe możliwości myślenia i pracy mózgu. 

Granie zespołowe na bębnach uczy również słuchania innych, współpracy oraz zachowań 

grupowych nastawionych na szacunek do innych uczestników. Jest poza tym świetną zabawą. 

Uczniowie zajęć bębniarskich przygotowują się do występów szkolnych, które nie są 

obligatoryjne, ale są znakomitym zwieńczeniem naszej pracy. 

Gramy głównie na bębnach afrykańskich, ale również uczymy się technik gry na werblu, 

perkusji, grzechotkach i innych idiofonów. 

 

Zespół muzyczny 

prowadzący: Witold Vargas 

Zespół dedykowany jest dla uczniów zdecydowanych zaangażować się w działalność 

muzyczną. Pierwszeństwo mają ci, którzy uczą się gry na jakimś instrumencie poza zespołem,  

jak również gitary i śpiewu u nas w szkole. Ale też w szkołach muzycznych i na lekcjach 

prywatnych. Zespół muzyczny zaprasza uczniów od 5 klasy wzwyż, a możliwość 

uczestnictwa zależy również od możliwości instrumentalnych w danej chwili. (Nie możemy 

mieć trzech pianistów). 

W ramach zespołu muzycznego organizujemy pięciodniowe wyjazdy muzyczne. 

 

Kółko Starters 

Prowadząca: Magdalena Górka 

Kółko ma na celu przygotowanie uczniów klas 2 szkoły podstawowej do egzaminu 

Cambrigde Young Learners English Starters. Zajęcia są w znacznej mierze poświęcone 

rozwiązywaniu zadań testowych dotyczących 4 komponentów: słuchanie, mówienie, czytanie 

i pisanie. 

Uczniowie pracują częściowo w oparciu o podręcznik Fun for Starters, który jest również 

realizowany na lekcjach języka angielskiego oraz testach próbnych (książeczka z testami), 

które uczniowie zakupią po zadeklarowaniu uczestnictwa w zajęciach.  

Kółko jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo i przewiduję zadawanie prac domowych 

(dokończenie części testu w ramach samodzielnej pracy). Na zajęciach Starters dzieci będą 

również otrzymywały karty prac (kserokopie ćwiczeń testowych). 

Egzamin Starters zwykle odbywa się w czerwcu, lecz nie ma obowiązku zdawania go.  



Uczniowie są w znacznej mierze przygotowywani pod katem egzaminu na zajęciach 

lekcyjnych, a kółko jest dodatkową godziną poświęconą głównie egzaminowi, który sprawdza 

umiejętności dziecka w zakresie wyżej wymienionych kompetencji ( praktycznej wiedzy). 

Uczeń może zdawać egzamin nie uczestnicząc w kółku, ale zaleca się konsultację z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia w klasie, do której uczęszcza w celu opracowania 

samodzielnej pracy w domu,  która pomoże w przygotowaniu się do zdania egzaminu. 

Decyzję o zdawaniu egzaminu należy podjąć 7 tygodni przed planowanym terminem 

egzaminu, który zwykle przypada na weekend przed Zieloną Szkołą, w przybliżeniu jest to 

początek kwietnia. Koszt egzaminu nie jest związany z kosztem kółka i opłata uiszczana jest  

w momencie zgłoszenia (zwykle kwiecień), egzamin odbędzie się 16.06 w sobotę. 

Kółko Movers  

Prowadząca: Magdalena Górka 

Kółko ma na celu przygotowanie uczniów klas trzecich szkoły podstawowej do egzaminu 

Cambrigde Young Learners English Movers. 

Zajęcia są w znacznej mierze poświęcone rozwiązywaniu zadań testowych dotyczących 4 

komponentów: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. 

Uczniowie pracują częściowo w oparciu o podręcznik Fun for Movers., który jest również 

realizowany na lekcjach języka angielskiego oraz testach próbnych (książeczka z testami), 

które uczniowie zakupią po zadeklarowaniu uczestnictwa w zajęciach. Kółko jest w wymiarze 

jednej godziny tygodniowo i przewiduję zadawanie prac domowych ( dokończenie części 

testu w ramach samodzielnej pracy). Na zajęciach Movers. dzieci będą również otrzymywały 

karty prac ( kserokopie ćwiczeń testowych). 

Egzamin Movers. zwykle odbywa się w czerwcu lecz nie ma obowiązku zdawania go.  

Uczniowie są w znacznej mierze przygotowywani pod katem egzaminu na zajęciach 

lekcyjnych a kółko jest dodatkową godziną poświęconą głównie egzaminowi, który sprawdza 

umiejętności dziecka w zakresie wyżej wymienionych kompetencji (praktycznej wiedzy). 

Uczeń może zdawać egzamin nie uczestnicząc w kółku, ale zaleca się konsultację z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia w klasie, do której uczęszcza w celu opracowania 

samodzielnej pracy w domu,  która pomoże w przygotowaniu się do zdania egzaminu. 

Decyzję o zdawaniu egzaminu należy podjąć 7 tygodni przed planowanym terminem 

egzaminu, który zwykle przypada na weekend przed Zieloną Szkołą, w przybliżeniu jest to 

początek kwietnia. Koszt egzaminu nie jest związany z kosztem kółka i opłata uiszczana jest  

w momencie zgłoszenia (zwykle kwiecień), egzamin odbędzie się 16.06 w sobotę. 

 

Zabawy na dobry nastrój – tzw. Humorki 

prowadząca: Joanna Poczobutt-Odlanicka 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas drugich i trzecich szkoły podstawowej, mających 

trudności w relacjach z innymi dziećmi, nieśmiałych, nadpobudliwych psychoruchowo, nie 

nawiązujących kontaktów z rówieśnikami. 

Zajęcia mają na celu zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Obowiązują na nich 

zasady, dotyczące wzajemnego odnoszenia się do siebie członków grupy. Budowanie 



zaufania, atmosfery życzliwości i otwartości jest procesem, odbywającym się w grupie 

poprzez: 

-udzielanie pozytywnych informacji; 

-uświadomienie własnych emocji; 

-rozróżnianie zachowań, emocji i intencji; 

-omawianie różnych sytuacji, w których dzieci miały trudności z zachowaniem i szukanie 

alternatywnych rozwiązań. 

Zajęcia mają formę gier, zabaw, rozmów, inscenizacji, działań plastycznych. 

„Łapka” 

prowadząca: Joanna Poczobutt-Odlanicka 

„Łapka” to ćwiczenia funkcji wzrokowych, koordynacji wzrokowo - ruchowej i małej 

motoryki. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych. Dzieci ssą rekomendowane 

do udziału w zajęciach na podstawie badania gotowości szkolnej przeprowadzonego w 

ramach rekrutacji. 

                                                                                                 

Fabryka Łakoci  

prowadząca: Agnieszka Sadło 

Fabryka Łakoci to zajęcia z gotowania, sposób na połączenie zabawy i nauki. Wraz z Panią 

Łyżeczką odmierzamy i dodajemy składniki, trzemy, tarkujemy, kroimy i obieramy. Razem 

uczymy się smacznego i zdrowego gotowania. 

Zajęcia skierowane są do naszych najmłodszych (klasy 1-4), trwają 45 minut. 

 

Pani Igiełka 

prowadząca: Agnieszka Sadło 

Zajęcia z robótek ręcznych, skierowane do najmłodszych uczniów (klasy 1-4), trwają 90 min. 

Szyjemy wszystko i ze wszystkiego, uczymy się ściegów ręcznych i technik zdobniczych 

używając różnych materiałów.  Będzie kolorowo i kreatywnie i praktycznie.  

Zajmując ręce - uwalniamy głowę i odpoczywamy miło spędzając czas 

 

Koło działań artystycznych "Czytanie obrazów" 

prowadząca: Mirosława Dąbkowska 

Na zajęciach zapraszam w podróż i odkrywanie świata mistrzów sztuk wizualnych. Dzieci 

będą mogły eksperymentować kolorem, formą i światłem, a także rozwijać swobodną 

ekspresję plastyczną. Poznają wiele technik plastycznych. 

 

Kółko historyczne 

prowadzący: Piotr Krzesicki 

Zajęcia  adresowane są  do osób, które chciałyby poznawać dzieje poprzez odtwarzanie 

wydarzeń historycznych posługując się zasadami planszowych gier strategicznych. Zajęcia 

mają kształcić umiejętności historyczne wykorzystując mapę oraz zasady gier strategicznych 

w oparciu o realia historyczne.  

Informacja dla początkujących: 



Na początku prowadzone będą gry rozwijające umiejętność posługiwania się mapą 

historyczną i różnymi zasadami gier strategicznych. Później będziemy odtwarzać bitwy 

historyczne i kampania wojskowe. 

 

„Decoupage … i nie tylko”  

prowadząca: Agnieszka Gryz 

Na zajęciach „Decoupage … i nie tylko” uczestnicy krok po kroku wykonają prace 

decoupage na różnych powierzchniach m.in. na drewnianej, szklanej, styropianowej. 

Dowiedzą się oni jak stosować poszczególne materiały, jak przygotować przedmioty do 

metamorfoz, jak malować, komponować serwetkowe motywy, jak przyklejać oraz wykańczać 

prace.  

Uczniowie będę wykonać również okazjonalne kartki ozdobione quillingiem (zwijanymi 

paseczkami papieru), scrapkami (naklejanymi papierowymi elementami). 

Jeżeli w czasie roku szkolnego zostaną „odkryte/znalezione” fajne rzeczy do zdobienia lub 

ciekawe techniki, z którymi warto dzieci zapoznać wówczas program zajęć może ulec 

zmianie. 

Zajęcia będą miały formę warsztatów, podczas których uczniowie będą mieli okazję 

wzajemnie inspirować się do pracy, rozwijać zainteresowania i kreatywność, wzbogacać 

własne doznania i zasób doświadczeń, budzić ciekawość i chęć twórczego działania, rozwijać 

umiejętności i zdolności manualne. Zajęcia te to także czas treningu cierpliwości, precyzji, 

praca nad koncentracją uwagi, ale też świetna zabawa i relaks. 

Na zajęciach powstawać będą unikalne przedmioty/ozdoby, które dziecko może zabrać do 

domu  i np. podarować komuś w prezencie lub wykorzystać do dekoracji pokoju/mieszkania.  

 

"Bachmacki Mix" 

Prowadzące: Agnieszka Gryz, Beata Gryz, Renata Korolczuk (każda z pań będzie 

prowadziła swoje bloki tematyczne) 

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe w zupełnie nowej formule! 

Zapraszamy do wspólnego: 

► odkrywania tajników logicznego myślenia, 

►  rozwiązywania problemów i zagadek matematycznych, 

► poszukiwania nietypowych rozwiązań oraz związków przyczynowo - skutkowych, 

► twórczego i kreatywnego podejścia do zadań, 

► odszukiwania matematyki w życiu codziennym, 

► „łamania główek” i łamigłówek, 

► formułowania wniosków, 

► uczestniczenia w zabawach geometrycznych, logicznych i strategicznych gier 

planszowych, 

► poznawania innych niż standardowe sposobów rozwiązywania zadań. 

A dodatkowo: 

► będziemy rozwijać twórczą i kreatywną pracę w zespole w oparciu o mocne strony 

każdego uczestnika, 

► będziemy rozwijać komunikację i autoprezentację, 



► poćwiczymy publiczne wystąpienia, 

► poznamy elementy debaty i argumentowania, prezentacji wyników w różnych formach, 

tworzenia notatek, 

► będziemy uczyć się podejmowania decyzji w oparciu o dane, 

► będziemy rozwijać krytyczne myślenie w oparciu o narzędzia TOC, 

► poćwiczymy techniki zapamiętywania, mnemotechniki ... 

Mamy jeszcze kilka niespodzianek! 

 

Trening twórczości 

Prowadząca: Magdalena Pieczyńska  

System ćwiczeń stosowany w celu zwiększenia potencjału twórczego. 

Tak jak można ćwiczyć ciało czy pamięć tak samo można ćwiczyć myślenie 

twórcze. Rozwijanie twórczości i kreatywności jest w dzisiejszych czasach niezwykle 

ważne. Pojęcie twórczości nie powinno być tu kojarzone z romantyczną wybitną twórczością, 

która dana jest wybrańcom. To coś, co posiada każdy z nas, jednak 

z czasem zapominamy o swoim potencjale. Dzieci i młodzież często uczą się wiedzy podanej 

na tacy, brakuje im poszukiwania rozwiązań niestandardowych, oryginalnych i twórczych. 

Trening eliminuje przeszkody twórczości i stymuluje zdolności twórcze. Trening twórczości 

to coś znacznie więcej niż rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, aktorskich czy 

ruchowych. To dobra zabawa, której efekty są przydatne w życiu codziennym! 

 

Zajęcia teatralne 

prowadząca: Magdalena Pieczyńska 

Zajęcia teatralne to przede wszystkim świetna zabawa z wykorzystaniem wyobraźni. Każde 

dziecko biorące udział w zajęciach ma możliwość stworzenia świata swoich marzeń, 

zaproszenie do niego innych dzieci. Każdy ma możliwość stać się tym kim chcę chociaż na 

krótką chwilę. Zajęcia te rozwijają nie tylko wyobraźnię, ale także pamięć dziecka. Pozwalają 

otworzyć się przed widzami, a także samym sobą. Przybliżają dziecięcą i młodzieżową 

literaturę. Dzieci biorą udział w zabawach, które uczą prawidłowej dykcji, poprawnego 

artykułowania oraz odpowiedniego oddechu. Niezwykle ważny dla człowieka jest ruch i 

odpowiednia koordynacja ciała. Ćwiczenia ruchowe uczą biorących udział w zajęciach 

poprawnej postawy, a także świadomości i kontrolowania swojego ciała. 

Zajęcia teatralne pozwalają przełamywać nieśmiałość i różne bariery, które młodzi aktorzy 

posiadają. Uczą samodzielności w pracy i podejmowaniu decyzji, a także umiejętności pracy 

w grupie, działania na tle innych, liczenia się z resztą grupy, analizowanie przestrzeni bliższej 

i dalszej. Są to wszystko umiejętności, które są niezbędne w życiu dorosłym. A nabycie ich 

już za młodu sprawia, że w przyszłości nie ma się problemu w takich kwestiach jak 

wygłaszanie publicznych przemówień. Na koniec roku dzieci prezentują efekty swojej pracy 

występując w przedstawieniu, grając postać wymyśloną i stworzoną przez siebie  

 

 

 

 



Szachy dla klas 1-6 

prowadzący: Aleksander Kosacki  

Szachy, zwane inaczej Grą Królewską to rozgrywka wojenna dla dwóch graczy. Ty 

dowodzisz jedną armią, Twój przeciwnik drugą. Gra polega na pojmaniu króla wrogiej armii. 

Białe zawsze rozpoczynają grę, a później gracze wykonują ruchy na przemian. Niektóre gry 

opierają się na łucie szczęścia - na przykład ilości wyrzuconych oczek. Natomiast w szachach 

nie ma szczęśliwych zbiegów okoliczności. Ty całkowicie odpowiadasz za swój sukces lub 

porażkę. Oprócz zasad gry dzieci poznają i uczą się: 

- zdrowej rywalizacji, 

- szacunku dla przeciwnika, 

- samodyscypliny, 

- umiejętności wygrywania ale też przegrywania, 

- współpracy w grupie i koleżeńskości - zajęcia są prowadzone jednocześnie dla klas 1-6, 

starsi uczniowie uczą młodszych 

- niezbędnej w szachach umiejętności przewidywania 

 

Kółko matematyczne dla klas pierwszych  (druga grupa – klasy drugie) 

prowadząca: Ewa Hryszkiewicz 

Zajęcia mają na celu pobudzenie lub rozwijanie zainteresowań matematycznych i logicznych, 

usprawnianie podstawowych umiejętności rachunkowych w tej dziedzinie poprzez: 

- gry i zabawy matematyczne – planszowe, karciane, z użyciem kości i te, konstruowane 

przez same dzieci; 

- zagadki i zadania logiczne, łamigłówki matematyczne i inne gry kształtujące logiczne 

myślenie dzieci; 

- złożone zadania matematyczne rozwiązywane w grupach (doskonalenie umiejętności 

posługiwania się językiem matematycznym oraz dogadywania się w grupach); 

- „zapałczane” zagadki oraz praktyczne zadania geometryczne – budowanie powtarzalnych 

wzorów, figury geometryczne, wycinanki symetryczne, bryłki z plasteliny i zapałek; 

Zajęcia są także przygotowaniem do konkursów matematycznych: Kangur Matematyczny, 

Liczydełko, Alfik. 

 

Kółko matematyczne dla klas trzecich SP 

prowadząca: Barbara Stępień 

Kółko matematyczne będzie dotyczyło następujących zagadnień: 

1. Doskonalenie technik szybkiego obliczania pamięciowego sum, różnic, iloczynów i 

ilorazów. 

2. Działania na ułamkach. 

3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się jednostkami miar. 

4. Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności (w tym zadań z konkursów 

matematycznych) 

5. Rozwiązywanie matematycznych zagadek i łamigłówek. 

Umiejętności te będą kształtowane poprzez gry i zabawy oraz pracę zespołową. Niektóre 

zadania będą miały formę mini quizów i konkursów. 

 

„Bliskie spotkania z matematyką” 

prowadząca: Beata Gryz 

Program zajęć matematycznych ma na celu poszerzenie oraz pogłębianie wiadomości i 

umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w 



myśleniu i działaniu, przygotowanie uczniów do konkursów (starsze klasy szkoły 

podstawowej), a także uświadomieniu uczniom, iż na każdym kroku wykorzystują wiedzę 

matematyczną. W związku z tym wiele poruszanych zagadnień będzie oparte na praktycznym 

zastosowaniu matematyki. 

 

PET 

Prowadzący: Rafał Szczęsny 

Kółko przygotowujące do egzaminu PET, dedykowane uczniom klas szóstych. 

 

Culture Vulture 

prowadzący: Rafał Szczęsny 

Kółko podejmujące różne zagadnienia kultury USA (pierwszy semestr) i UK (drugi semestr). 

Filmy, artykuły, gry planszowe, Internet, a nawet lekcja języka walijskiego ;) Zapraszam 

uczniów klas 7 i gimnazjum. 

Songs and lyrics 

Prowadząca: Monika Drezner   
 

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Pracujemy na tekstach piosenek 

anglojęzycznych. Tłumaczymy całe piosenki lub tylko kluczowe słowa, żeby moc zrozumieć 

ogólny sens utworu. Poznajemy przy okazji historię kultury i muzyki rozrywkowej, 

czerpiemy z zasobów zeszłego wieku, jak i pracujemy na aktualnych pozycjach z list 

przebojów, które proponują uczniowie. Na zajęcia zapraszam uczniów z klas 4-6.  

 

Przygotowanie do egzaminu YLE Flyers 

prowadząca: Monika Drezner 

To ćwiczenia i próbne testy mające na celu przygotowanie uczniów do przystąpienia do 

egzaminu Cambridge Flyers w czerwcu 2018 r., który potwierdza znajomość języka 

angielskiego na poziomie A2 według CEFR. Zajęcia przeznaczone są dla klas 4. 

 

Kółko dziennikarskie 

prowadząca: Monika Drezner 

Na zajęciach uczymy się budować gazetę od podstaw. Uczniowie pozyskują materiały i 

tworzą teksty do “Gazetki Bachmackiej”, którą chcemy wydawać cztery razy do roku. Zajęcia  

są otwarte dla wszystkich uczniów. 

 

Kółko sportowe - przygotowanie do zawodów dla klas 4-6 SP (2 razy w tygodniu) 

prowadzący: Aleksander Kosacki 

Na zajęciach przygotowujemy się do startu w różnego rodzaju zawodach, głównie gry 

zespołowe (piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, dwa ognie). Na zajęciach uczymy się 

także: 

- zdrowej rywalizacji, 

- szacunku dla przeciwnika, 

- samodyscypliny, 

- umiejętności wygrywania ale też przegrywania, 



- współpracy w grupie i koleżeńskości - zajęcia są prowadzone jednocześnie dla klas 4-6, 

starsi uczniowie uczą młodszych 

 

Kółko chemiczne 

prowadząca: Małgorzata Górzyńska 

Zajęcia przeznaczone są w pierwszym semestrze dla uczniów klas trzecich gimnazjum, a od 

drugiego semestru dla uczniów klasy drugiej gimnazjum. 

Przygotowanie do Konkursu Chemicznego . 

-powtórzenie treści obowiązkowych/zgodnie z podstawą programową/ 

-rozszerzenie wiedzy o treści nadobowiązkowe/np. przemiany promieniotwórcze, mol i masa 

molowa, stężenie molowe, reakcje redox/. 

Są to zajęcia dla uczniów dociekliwych i tych którzy chcą pogłębić wiedzę z dziedziny 

chemii.  

 

 


