
CZYLI JAK BEZPIECZNIE I 
CIEKAWIE SPĘDZIĆ CZAS NA 

NAUCE I ZABAWIE 

Nauczanie początkowe w naszej 
szkole 



Co czeka ucznia w naszej szkole ??? 

 bezpieczeństwo i opieka,  

 ciekawe zajęcia,  

 mądra zabawa,  

 dobry start do dalszej nauki, 

 pomoc specjalistów, 

 wyrównane szanse, 

 opieka medyczna, 



 
Śniadanie w szkole 

Pierwszoklasiści 
pod opieką 
wychowawców  w 
świetlicy szkolnej 
zjadają wspólnie 
drugie śniadanie, 
czyli smakołyki 
przygotowane przez 
rodziców 



 
Owoce , warzywa i mleko w szkole 

 

Uczniowie do 
śniadania 
otrzymują owoce i 
warzywa oraz 
mleko w ramach 
programów 
prozdrowotnych, do 
których przystąpiła 
nasza szkoła.  



 
Zajęcia praktyczne 

 

 

Poznawanie wiedzy 
poprzez 
wykonywanie 
różnorodnych 
zadań i 
doświadczeń 



W gabinecie psychologa                         
i pedagoga szkolnego 

 

Kiedy uczeń nie 
może sobie 
poradzić z 
problemem lub 
nieznaną sytuacją 
może zawsze 
skorzystać z 
pomocy psychologa 
i pedagoga 
szkolnego.   



 
Zajęcia socjoterapeutyczne 

 

 

Zajęcia z panią 
pedagog integrują 
klasę i pomagają 
uczniom 
przezwyciężyć 
swoje słabości  



 Rewalidacja 
 zajęcia wyrównawcze 

 

 

W razie problemu 
ze zrozumieniem 
nowych 
wiadomości mam 
drugiego 
nauczyciela podczas 
lekcji  tylko dla 
siebie 



 
Opieka medyczna 

 

 

Każdy uczeń jest 
objęty programem 
profilaktyki 
zdrowotnej 
realizowanym przez 
szkołę 



 
Zajęcia biblioteczne 

 

Uczniowie biorą 
udział w 
cyklicznych 
zajęciach, 
bajkoterapii, 
lekcjach 
bibliotecznych, 
projektach 
edukacyjnych gdzie 
czeka ich przygoda 
z książką 



 
Zajęcia artystyczne 

 

Uczniowie 
systematycznie 
rozwijają zdolności 
plastyczne pod 
kierunkiem 
animatorów kultury 
z Wiejskiego 
Ośrodku Kultury w 
Sobinie 



 
Zajęcia komputerowe 

 

 

 

 

W dobie cyfryzacji 
uczniowie uczą się, jak 
mądrze korzystać z 
komputera . 



 
Pracownia Przyrodnicza 

 

 

 

 

Zajęcia w Pracowni 
Przyrodniczej fascynują 
zarówno dzieci jak i 
rodziców 



 
Gry i zabawy 

 

 

 

Edukacja w nauczaniu 
początkowym  to 
urozmaicone zajęcia, aby 
zapewnić dziecku 
prawidłowy rozwój. Jest 
też czas na gry i zabawy  
oraz przerwy na świeżym 
powietrzu 



 
Wolny czas po lekcjach 

 

 

Uczniowie mogą 
aktywnie spędzić czas 
wolny  po lekcjach, 
biorąc udział w różnych 
zajęciach  
organizowanych przez 
nauczycieli w świetlicy 
szkolnej do godz. 16.00 



 
Zapraszamy do nas 

 

 

Uczniowie w nauczaniu 
początkowym biorą 
udział w  
najróżnorodniejszych 
działaniach, poprzez 
zabawę poznają nową 
wiedzę oraz  kształtują 
swoje umiejętności . 
Nauka wcale nie musi 
być nudna. 


