
    

Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi 
ŁukowskiejŁukowskiej

Program współfinansowany ze środków Program współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu SpołecznegoEuropejskiego Funduszu Społecznego



    

             zapewnienie uczniom możliwości zapewnienie uczniom możliwości 
wyrównywania szans edukacyjnychwyrównywania szans edukacyjnych

             umożliwienie uczniom zdobywania umożliwienie uczniom zdobywania 
dodatkowej wiedzy i umiejętności dodatkowej wiedzy i umiejętności 
ułatwiających edukację i wybór ścieżki ułatwiających edukację i wybór ścieżki 
zawodowejzawodowej

           współpraca szkoły z organizacjami i współpraca szkoły z organizacjami i 
społecznością lokalną na rzecz rozwoju społecznością lokalną na rzecz rozwoju 
Edukacji i aktywności obywatelskiej.Edukacji i aktywności obywatelskiej.

Działania szkół uczestniczących w Działania szkół uczestniczących w 
projekcie prowadzone są w trzech projekcie prowadzone są w trzech 

obszarach: obszarach: 



    

W Zespole Szkół w Zalesiu w W Zespole Szkół w Zalesiu w 
ramach programu prowadzone są ramach programu prowadzone są 

zajęcia dla uczniów szkoły zajęcia dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjumpodstawowej i gimnazjum



    

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 
szkoły podstawowej:szkoły podstawowej:



    

AMATORSKIE PODCHODY WZROKOWE I SMAKOWEAMATORSKIE PODCHODY WZROKOWE I SMAKOWE  
Program zajęć plastyczno – kulinarnych z elementami przedsiębiorczościProgram zajęć plastyczno – kulinarnych z elementami przedsiębiorczości

OPRACOWAŁY: ALICJA DZIAK, MAŁGORZATA MOŚCICKA 



    

W zgodzie z przyrodąW zgodzie z przyrodą

 ZADANIA PROGRAMUZADANIA PROGRAMU
I. Pogłębienie przez uczniów wiedzy z zakresu przyrody i jej ochrony.I. Pogłębienie przez uczniów wiedzy z zakresu przyrody i jej ochrony.
II. Wykształcenie u uczniów właściwych postaw i zachowań wobec II. Wykształcenie u uczniów właściwych postaw i zachowań wobec 
otaczającego środowiska oraz własnego zdrowia.otaczającego środowiska oraz własnego zdrowia.
III. Nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, III. Nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
selekcjonowania informacji i redagowania gazetki. selekcjonowania informacji i redagowania gazetki. 

                                                                                                                                                                                                                                    



    

SamarytaninSamarytanin

Uczniowie uczestniczą czynnie  w rekolekcjach, angażują się w kościele, czytają Uczniowie uczestniczą czynnie  w rekolekcjach, angażują się w kościele, czytają 
czytania mszalne, układają i czytają Modlitwy wiernych, podczas drogi krzyżowej, czytania mszalne, układają i czytają Modlitwy wiernych, podczas drogi krzyżowej, 
brali udział w programie Bank wielkopostny, Jałmużna wielkopostna 2007.brali udział w programie Bank wielkopostny, Jałmużna wielkopostna 2007.

Biorą udział w wycieczkachBiorą udział w wycieczkach



    



    



    

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM SZACHOWYMI TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM SZACHOWYM  
Cele programu: 
 doskonalenie gry w szachy,
 rozwijanie umiejętności samokształcenia poprzez samodzielne studiowanie 

materiałów szkoleniowych i rozwiązywanie zadań szachowych,
 umacnianie wiary we własne siły i możliwości nie tylko na szachownicy,
 wdrażanie do stosowania w życiu zasady „fair play” .

Młodzi szachiści na festynie rodzinnym 



    

I JA TO POTRAFIĘI JA TO POTRAFIĘ  
 Program korekcyjno – kompensacyjny  przeznaczony dla uczniów kl. I z Program korekcyjno – kompensacyjny  przeznaczony dla uczniów kl. I z 

trudnościami w czytaniu i pisaniu trudnościami w czytaniu i pisaniu 

OPRACOWAŁA: ELŻBIETA KOT 



    

Moja mała OjczyznaMoja mała Ojczyzna  
 W ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” od lutego W ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” od lutego 

2007r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu realizowany jest program „Moja Mała 2007r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu realizowany jest program „Moja Mała 
Ojczyzna”. Zajęcia z Edukacji regionalnej prowadzi w klasach IV-VI nauczycielka Ojczyzna”. Zajęcia z Edukacji regionalnej prowadzi w klasach IV-VI nauczycielka 
Mariola Wyszomirska.Mariola Wyszomirska.

 W dniach 19 – 20 czerwca 2007r., w ramach programu „Moja mała W dniach 19 – 20 czerwca 2007r., w ramach programu „Moja mała 
Ojczyzna”, uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w wycieczce w Góry Ojczyzna”, uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w wycieczce w Góry 
Świętokrzyskie. Świętokrzyskie. 



    

HAPPY ENGLISHHAPPY ENGLISH  
 Program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego Program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego 
            dla uczniów szkoły podstawowejdla uczniów szkoły podstawowej

OPRACOWAŁA: IRENA KUPRYK



    

SKRZYDLATE SŁOWA LĄDUJĄ W MOJEJ GŁOWIESKRZYDLATE SŁOWA LĄDUJĄ W MOJEJ GŁOWIE  

 Program zajęć przeznaczony dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Program zajęć przeznaczony dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   OPRACOWAŁA: ALICJA DZIAKOPRACOWAŁA: ALICJA DZIAK



    

Wesoła nutkaWesoła nutka

 Koło muzyczno – ruchowe ,,Wesoła nutka” Koło muzyczno – ruchowe ,,Wesoła nutka” prowadzi swą prowadzi swą 
działalność od lutego 2007r. działalność od lutego 2007r. Głównym celemGłównym celem zajęć jest  zajęć jest 
wspomaganie harmonijnego  rozwoju uczniów poprzez wspomaganie harmonijnego  rozwoju uczniów poprzez 
zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, kształtowanie zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, kształtowanie 
wrażliwości estetycznej.wrażliwości estetycznej.



    

Koło teatralneKoło teatralne

 W ramach realizacji programu kółka teatralnego „Pinokio” i „Marionetki”, który 
opracowany został w celu przystąpienia do projektu „Szkoła Przyszłości w 
Gminach Ziemi Łukowskiej” uczniowie wzięli udział w V Gminnym Przeglądzie 
Recytatorskim w Gołaszynie (31 V 2007). Uczeń klasy IIa SP Patryk Wypych 
wyrecytował wiersz Marii Konopnickiej „Muchy samochwały” , zaś uczennica IIb 
SP Natalia Karwowska „Szybko” Danuty Wawiłow.



    



    

 Dnia 22 maja 2007 roku uczniowie klas I, IIa, IIb i III Szkoły Podstawowej 
uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Wyjazd odbył się w ramach prowadzonych w 
projekcie „Szkoły Przyszłości w gminach  Ziemi Łukowskiej” kółek teatralnych:  
„Pinokio”, „Krasnale”, „Marionetki” oraz  kółka plastycznego.



Z KOMPUTEREM ZA PAN BRATZ KOMPUTEREM ZA PAN BRAT  
Program zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego Program zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego   



    

EDUKACJA Z INTERNETEM EDUKACJA Z INTERNETEM   

OPRACOWAŁ: ANDRZEJ SUCHODOLSKI

Zapraszamy na:

www.zalesie.gminalukow.pl 



    

Zabawa z tenisem stołowymZabawa z tenisem stołowym

 W ramach programu ,,Szkoła Przyszłości” organizowane są zajęcia z tenisa W ramach programu ,,Szkoła Przyszłości” organizowane są zajęcia z tenisa 
stołowego dla dzieci szkoły podstawowej klas I – III ,,Zabawa z tenisem stołowym”. stołowego dla dzieci szkoły podstawowej klas I – III ,,Zabawa z tenisem stołowym”. 



    

ZNAM REGION W KTÓRYM ŻYJĘZNAM REGION W KTÓRYM ŻYJĘ  

Program edukacji regionalnejProgram edukacji regionalnej  



    

Kolorowy światKolorowy świat
 Uczestnikami zajęć są uczniowie klas I – III. Działania plastyczne podejmowane Uczestnikami zajęć są uczniowie klas I – III. Działania plastyczne podejmowane 

przez uczestników sprzyjają zdobywaniu różnorodnych doświadczeń. Na zajęciach, przez uczestników sprzyjają zdobywaniu różnorodnych doświadczeń. Na zajęciach, 
które odbywały się w marcu, kwietniu i maju 2007 roku, uczniowie malowali które odbywały się w marcu, kwietniu i maju 2007 roku, uczniowie malowali 
techniką „mokre w mokrym”.techniką „mokre w mokrym”.

 W ramach realizacji programu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi W ramach realizacji programu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi 
Łukowskiej”  22 maja 2007 roku odbyła się wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej Łukowskiej”  22 maja 2007 roku odbyła się wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej 
oraz Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. oraz Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. 

            

Wystawa prac uczniówWystawa prac uczniów



    

Tańczyć każdy możeTańczyć każdy może

Cele programu zajęć rytmiczno-tanecznych dla klas I-IIICele programu zajęć rytmiczno-tanecznych dla klas I-III  
 rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych 

stanowiących podstawę poczynań zmierzających do emocjonalnego i estetycznego stanowiących podstawę poczynań zmierzających do emocjonalnego i estetycznego 
rozwoju dziecka,rozwoju dziecka,

 pokonywanie nieśmiałości, rozbudzanie otwartości do drugiego człowieka,pokonywanie nieśmiałości, rozbudzanie otwartości do drugiego człowieka,
 wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.



    

NONANONA

Program zajęć kółka muzycznego dla klas IV – VI. Program zajęć kółka muzycznego dla klas IV – VI. 



    

Poznajemy światPoznajemy świat

 W dniach od 28 marca do 4 kwietnia uczniowie klas II i klasy III  byli uczestnikami W dniach od 28 marca do 4 kwietnia uczniowie klas II i klasy III  byli uczestnikami 
programu ,, Zielona Szkoła”. Czterdzieści dziewięć osób gościło Sanatorium ,, programu ,, Zielona Szkoła”. Czterdzieści dziewięć osób gościło Sanatorium ,, 
Panorama Morska Jarosławcu. Panorama Morska Jarosławcu. 

 Odbył się Bal Sportowca, konkurs fryzur, Wybory Miss i Mistera ,, Panoramy Odbył się Bal Sportowca, konkurs fryzur, Wybory Miss i Mistera ,, Panoramy 
Morskiej 2007”, dyskoteka przy muzyce biesiadnej, Festyn Rodzinny dla wszystkich Morskiej 2007”, dyskoteka przy muzyce biesiadnej, Festyn Rodzinny dla wszystkich 
gości, zabawy sportowe, konkurs tańca, konkurs piosenki.gości, zabawy sportowe, konkurs tańca, konkurs piosenki.



    



    

Matematyka da się lubićMatematyka da się lubić  
Cele programu:Cele programu:

 poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów,poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów,
 wdrażanie do rozwiązywania  problemów praktycznych,wdrażanie do rozwiązywania  problemów praktycznych,
 przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznychprzygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
 kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki.kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki.

OPRACOWAŁA:
 MARZENA CIOŁEK 



    

  I ty możesz zostać matematykiemI ty możesz zostać matematykiem

Cele programu:Cele programu:
 rozbudzenie zainteresowań matematyką,rozbudzenie zainteresowań matematyką,
 wyrównanie poziomu wiedzy uczniów,wyrównanie poziomu wiedzy uczniów,
 uczenie logicznego myślenia,uczenie logicznego myślenia,

OPRACOWAŁA: 
MARZENA CIOŁEK



    

UCZYMY SIĘ POPRAWNIE MÓWIĆUCZYMY SIĘ POPRAWNIE MÓWIĆ

Program zajęć logopedycznych dla klas I – VI.Program zajęć logopedycznych dla klas I – VI.  

 OPRACOWAŁA: JOLANTA DOMAŃSKA OPRACOWAŁA: JOLANTA DOMAŃSKA 



    

Każde dziecko umie pływaćKażde dziecko umie pływać

Cele programu:Cele programu:
 - opanowanie przez dzieci umiejętności pływania w stopniu dobrym,- opanowanie przez dzieci umiejętności pływania w stopniu dobrym,
 - wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego organizmu,- wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego organizmu,
 - zapobieganie powstawaniu wad postawy i ewentualne korygowanie już - zapobieganie powstawaniu wad postawy i ewentualne korygowanie już 

istniejących,istniejących,

OPRACOWAŁ: GRZEGORZ RYCHTA 



    

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest program 
zajęć sportowo – rekreacyjnych dla szkoły podstawowej pod nazwą „ Młody 
zapaśnik”. Program adresowany jest do dzieci wszystkich klas szkoły 
podstawowej. Głównym celem było propagowanie zapasów jako dyscypliny 
sportowej wszechstronnie rozwijającej organizm młodego człowieka  

MŁODY ZAPAŚNIK


