
Kanony  

II Semestr 

rok szkolny 2018-2019 

Nazwa kanonów Nauczyciel 

prowadzący 

Dzień 

tygodnia 

Miejsce Opis 

Edukacja globalna  

 kl. 4 - 6 

 

Dawid 

Abramowicz 

poniedziałek 

środa 

czwartek 

sala klasy 2c "Edukacja globalna" to kanon skierowany dla uczniów 

zainteresowanych sprawami najważniejszymi dla życia na Ziemi. 

Podczas zajęć uczniowie będą zachęcani m.in., by odkryć, dlaczego 

Finowie są najbardziej szczęśliwymi ludźmi na naszej planecie, a także 

zmierzą się z globalnymi wyzwaniami głodu, ubóstwa czy otyłości. 

Podczas zajęć uczestnicy poznają nowoczesne metody partycypacji w 

życiu publicznym, przez co staną przed odpowiedzią na pytanie: w 

jakiej mierze przyszłość mojego miasta, państwa i Ziemi zależy od 

podejmowanych przeze mnie działań? 

Kanon małe formy 

teatralne 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Małgorzata 

Ratajczak 

wtorek sala teatralna  Tutaj wyobraźnia nie ma granic. Na kanonie teatralnym nauczysz się 

własnych możliwości, będziesz mógł stworzyć pomysły na nową sztukę 

wraz z innymi uczniami, którą wystawimy na deskach teatru w naszej 

szkole. Wcielanie się w bohaterów czasem jest bardzo wymagające, ale 

daje dużo satysfakcji. Może i ty chcesz poznać smak prawdziwego 

aktorstwa?  

Rozegrany mózg 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4-6 

Małgorzata 

Ratajczak 

czwartek sala klasy 1b To godzina z dobrą zabawą, gdzie będziemy grali w gry karciane, 

planszowe, ruchowe, słowne. Nie zabraknie gier ćwiczących orientację, 

szybkość myślenia i ruchów oraz naszą cierpliwość.  

Robótki na 

paluszkach  

 kl. 1-3 

Agata Piasecka poniedziałek sala klasy 1a W czasie zajęć nauczymy się techniki tworzenia dzianiny na palcach od 

prostych sznurków, poprzez szaliki i opaski aż po obręcze dziewiarskie 

"żywą maszynę dziewiarską". 



Szydełko  

 kl. 4-6 

Agata Piasecka poniedziałek sala klasy 1a W czasie zajęć poznamy podstawy szydełkowania, wykonamy proste i 

bardziej skomplikowane ozdoby oraz nauczymy się różnych rodzajów 

oczek szydełkowych i czytania schematów. 

Orkiestra 

flażoletowa 

 kl. 1 - 3 

Agata Piasecka środa sala teatralna Na zajęciach nauczymy się grać proste melodie na flażolecie (fleciku 

polskim), poznamy też podstawy zapisu nutowego. Gwarantuję dużo 

głośnej muzyki i dobrej zabawy. 

Wstęp do brydża 

 kl. 4 - 6 

Agata Piasecka środa sala teatralna Na zajęciach nauczymy się podstaw potrzebnych do późniejszej nauki 

brydża. To świetna okazja aby trenować umiejętności matematyczne, 

pamięć i logiczne myślenie. 

Kanon „Do dzieła” 

 kl. 1 - 3 

Teresa Gruss poniedziałek 

czwartek 

sala klasy 3a Zajęcia o charakterze plastycznym, ukazujące dzieciom możliwości 

jakie dają różnorodne techniki plastyczne. Uczniowie mają także 

możliwość poznać dzieła wybranych artystów, epok oraz krajów. 

Główka pracuje  

 kl. 1 - 3 

Marta Armacka poniedziałek sala klasy 2b Zajęcia podczas których rozwijać będziemy logiczne myślenie. Na 

kanonie korzystać będziemy z licznych gier i zabaw wpływających na 

kreatywność i koncentrację uwagi. Różne łamigłówki, zagadki oraz gry 

logiczne pomogą nam, aby „główka pracowała” zawsze na najwyższych 

obrotach.  

„Geografo-fioły” 

 kl. 1- 3 

Dawid 

Abramowicz 

poniedziałek 

środa 

czwartek 

sala klasy 2c Geografo-fioły to geograficzne ciekawostki, inspiracje i zadania, które 

pozwolą uczniom odkryć oblicze naszej planety. Podczas zajęć 

uczestnicy m.in. poznają zróżnicowanie stref krajobrazowych świata, 

opracują plan przetrwania w pustyni i w lesie tropikalnym oraz stawią 

czoła żywiołom kształtującym powierzchnię naszej planety. Geografo-

fioły to również wstęp do geografii, którą po kilku latach uczniowie będą 

realizowali w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych. 

Laboratorium 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Justyna 

Odrzykoska 

poniedziałek 

środa 

laboratorium Podczas kanonu Laboratorium będziemy przeprowadzać proste 

doświadczenia chemiczne i fizyczne. Zajęcia będą doskonaliły 

umiejętności pracy w zespole, koncentracji a także pracy ze sprzętem 

laboratoryjnym.  

Gry i zabawy 

podwórkowe 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Justyna 

Odrzykoska 

czwartek sala 

gimnastyczna 

Podczas tego kanonu dzieci będą mogły poznać zabawy w które bawili 

się ich rodzice jak byli mali. Kapsle, guma, linka, piłka, będą naszym 

podstawowym sprzętem podczas tych zabaw. Kanon będzie rozwijał 

umiejętność pracy w drużynie a także radzenia sobie z trudnościami a 

nawet porażkami.  



Ogrodnictwo 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Justyna 

Odrzykoska 

wtorek sala klasy 2c Podczas tego kanonu zadbamy o ogród przyszkolny. Wspólnie 

będziemy eksperymentować z hodowlami roślin. Zbudujemy 

kompostownik i założymy ogródek warzywny.  

 

Myślografia  

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Maria 

Marczewska  

wtorek 

środa 

sala klasy 3c Myślenie wizualne, sketchnoting, mapowanie myśli – to wszystko 

można nazwać myślografią. W czasie kanonu będziemy się uczyć o tym 

jak się uczyć z wykorzystaniem notatek wizualnych. Będziemy 

rysować, bazgrolić, szkicować i notować! Nasze zeszyty już nigdy nie 

będą takie same! 

Muzykanci 

 kl. 1 – 3 

Daniel Sobczak czwartek sala teatralna Kanon dla wszystkich dzieci, które kochają muzykę. Będziemy  

tańczyć, śpiewać i grać na instrumentach. Poznamy największych 

kompozytorów i ich dzieła, a nawet sami skomponujemy kilka 

utworów. Kanon prowadzony będzie w formie zabaw muzycznych. 

Planszografia 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Marcin Piątyszek środa sala klasy 3b „rozgryzamy” zasady gier, tworzymy nowe projekty, no i oczywiście 

gramy we wszelkie gry planszowe, karciane, logiczne i wiele innych. 

Stwórzmy razem mechanikę gry, przetestujmy ją, a potem 

własnoręcznie zróbmy komponenty – figurki, planszę i kości.  

sala klasy 5b 

Origami 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Weronika 

Kasperkowia 

czwartek sala klasy 3b Origami nie jest zwykłym składaniem papieru - to sztuka, która 

pochodzi z Japonii. Jej początek sięga najdawniejszych czasów, a dziś 

jest bardzo rozpowszechniona. Każdy kto posiada trochę wyobraźni 

potrafi z kawałka papieru wyczarować coś fantastycznego. Wystarczy 

przestrzegać reguł składania i mieć trochę fantazji, a kolorowe kartki 

przybiorą realnych kształtów. 

sala klasy 5b 



Antystresowe 

kreatywne 

kolorowanie 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Joanna Kowańdy czwartek sala lekcyjne 

3c 

Tworzenie własnych arcydzieł poprzez: 

 odpowiedni dobór barw, 

 wypełnianie wolnej przestrzeni, dodawanie szczegółów, 

 klasyczne kolorowanie, 

 odwzorowywanie. 

Praca z zastosowaniem kolorowych cienkopisów oraz różnorakich 

motywów (kwiatowe, ogrody, mandale, ornamenty czy szlaczki). 

Zajęcie to wpływa pozytywnie na psychikę jak i nastrój. Pozwala 

uporządkować myśli, łagodzi stres, wycisza, uspokaja, poprawia humor, 

ułatwia koncentrację, zwiększa kreatywność, wrażliwość oraz wiarę we 

własne siły. Usprawnia również małą motorykę. 

sala lekcyjna 

5c 

Główka pracuje 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Katarzyna 

Szybiak 

wtorek sala klasy 3a 

 

sala klasy 5c 

To zajęcia, które rozwijają logiczne myślenie. Stawiane problemy, czy 

opisywane rozwiązania pomagają uczniom urzeczywistnić je w życiu 

codziennym. Czas ten poświęcamy dobrej zabawie w matematycznym 

ujęciu. 

 

Joga dla dzieci 

 kl. 1 – 3 

 

Anna Busza poniedziałek 

wtorek 

sala 

gimnastyczna 

Joga jest dla dzieci szczególnie atrakcyjna, ponieważ pobudza 

wyobraźnię. Nazewnictwo w jodze nawiązuje do świata zwierząt, w 

związku z czym ćwiczenia stają się relaksującą zabawą w ZOO lub 

dżunglę. Joga poprawia koncentrację, skupia uwagę, pozycje wymagają 

wejrzenia w siebie, odnalezienia równowagi i spokoju. Zajęcia 

kształtują nawyk prawidłowej postawy, wzmacniają mięśnie, pogłębiają 

świadomość ciała. Dziecięce sesje jogi są dynamiczne, dopasowane do 

temperamentu dzieci. 

laboratorium 

"Gry przez wieki i 

epoki" 

 kl. 1 – 3 

 

 

 

Bartosz 

Kaczmarek 

 

 

poniedziałek 

wtorek 

sala klasy 1b Podczas zajęć wraz z uczniami będziemy podróżować w czasie i 

przestrzeni. Zajrzymy między innymi na starożytny Bliski Wschód, 

gdzie poznamy gry takie jak trik trak. Przeniesiemy się też do 

średniowiecznej Polski i Skandynawii, gdzie nasi rówieśnicy spędzali 

czas przy hnefatafl czy młynku. 



Celem zajęć będzie przybliżenie najróżniejszych gier planszowych z 

różnych stron świata i pokazanie uczniom jak bawili się i spędzali czas 

ich rówieśnicy na przestrzeni wieków. 

"Koło 

przewodników" 

 kl. 4 – 6 

 

Bartosz 

Kaczmarek 

 

poniedziałek 

wtorek 

sala klasy 5a W czasie zajęć wraz z uczniami zagłębimy się w ciekawe zakamarki 

naszego miasta. Będziemy wyszukiwać zakurzonych już historii, 

odkrywać i przybliżać je całej naszej społeczności szkolnej. 

Uwieńczeniem naszej pracy będzie gra miejska, w którą będzie mogła 

zagrać cała szkoła. 

Czytam bo lubię 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Żaneta 

Grzeszkiewicz 

poniedziałek sala klasy 3b Jeśli kochasz czytać i chcesz dzielić się z innymi swoimi 

spostrzeżeniami i wrażeniami po lekturze wybranych tekstów, ten 

kanon jest dla Ciebie. Zajęcia pozwolą Ci odkryć różne rodzaje i 

gatunki literackie. Może stworzysz coś własnego? A jeśli dopiero 

wkraczasz w świat czytelniczy, kanon ten pozwoli Ci pobudzić swoją 

wyobraźnię podczas słuchania tekstów i rozwinąć technikę czytania. A 

może poezję można wyśpiewać?  

środa sala klasy 4c 

Legomatematyka 

 kl. 1 – 3 

 

Oliwia Michalak  poniedziałek 

środa 

czwartek  

sala klasy 2a Legomatematyka to kanon łączący zabawę z obliczeniami 

matematycznymi. Podczas zajęć będziemy rozwiązywać zadania 

tekstowe oraz tworzyć budowle potrzebne do obliczeń.  

Sensoplastyka 

 kl. 1 – 3 

 

Maria Czuba wtorek 

środa 

sala klasy 2b Sensoplastyka to zajęcia oddziałujące zarówno na zmysł dotyku ale 

również na zmysł węchu, wzroku, słuchu i smaku. Podczas ich trwania 

dzieci będą m.in. tworzyć masy plastyczne, dotykać i rozpoznawać 

różne faktury oraz usprawniać motorykę małą .  

Literacki zabawnik 

 kl. 1 – 3 

 

Izabela Gorzeń czwartek sala klasy 2b Na zajęciach dzieci będą miały okazję poznać najpiękniejsze utwory z 

kanonu literatury dziecięcej oraz podzielić się ze sobą swoimi 

ulubionymi pozycjami. Znajdą się elementy zabaw ruchowych, gier, 

plastyki oraz techniki. Dzieci będą miały okazję do trenowania swojej 

pamięci, samodzielnego czytania tekstów, ćwiczeń oddechowych i 

dykcyjnych.  

 

 Bajki z czterech 

stron świata 

 kl. 1 – 3 

 

Joanna Peret wtorek sala klasy 3b Podczas zajęć wyruszymy we wspólną podróż szlakiem bajek  - 

staniemy się bohaterami, odkrywcami, pisarzami, podróżnikami. 

Poznamy bajki z przeróżnych zakątków świata i Polski, zmierzymy się  

z wilkami i lwami, wysłuchamy rad Starca, posmakujemy bajkowych 

potraw, ubierzemy tradycyjne stroje… Poznamy odległe kultury ludzi z 



całego świata, ale także poznamy siebie nawzajem i być może siebie 

samych. 

Państwa miasta 

 kl. 1 – 3 

 

Monika 

Grześkowiak 

środa sala klasy 3c Kanon przeznaczony jest dla osób ciekawych świata, 

lubiących podróżować oraz takich, które chciałyby poznawać różne 

kultury. Co zajęcia będziemy przenosić się w inne wspólnie wybrane 

miejsce na ziemi tak, aby za każdym razem dowiedzieć się czegoś 

nowego i ciekawego.   

„Coś z niczego” 

 kl. 1 – 3 

 

Joanna 

Niemczyk 

środa 

czwartek 

sala klasy 1a Coś z niczego” to niezwykłe spotkania ze sztuką i przede wszystkim 

dobra zabawa! Zajęcia umożliwiają wkraczanie w nieograniczony świat 

plastycznych wytworów, wyzwalają kreatywność, rozbudzają 

wyobraźnię i inspirują do tworzenia ciekawych, nietypowych, 

technicznych rozwiązań. Tutaj każdy ma szansę stać się małym artystą. 

 

 

 

 

„Tworzę więc 

jestem" 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Maria Hnatejko wtorek sala klasy 1a Zajęcia skierowane do uczniów, chcących tworzyć- na różne sposoby:). 

W programie m.in. tworzenie animacji poklatkowych, filmików 

krótkometrażowych, fotografia światłem, fotografia otworkowa-camera 

obscura, kolaż, pracownia plastyczna.  

sala klasy 1a 

Kanon TI 

(Technologia 

Informacyjna) 

 kl. 4 - 6 

Paweł Hoffmann środa sala 

informatyczna 

Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów szeroko rozumianą 

technologią informacyjną. Podczas cotygodniowych spotkań 

prowadzone będą zajęcia rozszerzające wiedzę w zakresie: 

 informatyki (m.in. przygotowywanie do konkursów i Turniejów 

TI – dla szkół podstawowych nie ma olimpiad), 

 robotyki (ze szczególnym naciskiem na algorytmikę), jak i 

programowaniem (poziom trudności zależny od wiedzy 

uczniów), 

Zajęcia są w 100% praktyczne, nie marnujemy czasu na notowanie 

teorii. 

Kanon Ratowniczy 

 kl. 4 - 6 

Paweł Hoffmann czwartek laboratorium Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów wiedzą ratowniczą 

(zajęcia prowadzone będą wg brytyjskie gosystemu EFR i FACC – 

prowadzący jest Instruktorem ww organizacji).  Uczniowie podczas 



praktycznych spotkań będą uczyć się zasad udzielania pierwszej 

pomocy tzw. „urazówce”. 

Zajęcia te mają również na celu przygotowanie uczniów do stworzenia 

w przyszłości Młodzieżowej Grupy Ratowniczej, której głównym 

zadaniem będzie uczenie młodszych kolegów oraz przedszkolaków 

podstaw udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć uczniowie będą 

uczestniczyć w szeregu symulacji, maksymalnie zbliżonych do działań 

rzeczywistych (m.in. nauka charakteryzacji i „udawania urazów”). 

Podsumowaniem ww działań będzie organizacja Zawodów 

Ratowniczych Szkół Podstawowych. 

Krawiectwo  

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Magdalena  

Warych 

środa sala plastyczna 

nr 2 

Uczestnicy nauczą się szycia, prostego haftu, przyszywania guzików, 

przerabiania i przetwarzania odzieży, wykorzystania resztek materiału, 

naprawy odzieży, a także tworzenia dekoracji przy pomocy szycia 

ręcznego i maszynowego. Dzięki nowo zdobytym umiejętnościom oraz 

odrobinie wyobraźni, dzieci będą mogły własnoręcznie wykonywać 

niepowtarzalne zabawki, ozdoby, ubranka dla lalek, torebki, sakiewki 

itp. Zajęcia kształtują szacunek dla pracy, cierpliwość i kreatywność. 

Poziom trudności będzie dostosowany do grupy wiekowej dzieci. 

Wykonane prace dzieci zabiorą do domu. Podczas zajęć obowiązuje 

zasada: bezpieczeństwo przede wszystkim. 

Dzieci będą poproszone o przynoszenie resztek materiałów, tkanin i 

guzików. 

Witraż  

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Magdalena  

Warych 

poniedziałek 

czwartek 

sala plastyczna 

nr 2 

Uczestnicy zajęć nauczą się wykonywać małe witraże. Dzieci zapoznają 

się z techniką folii miedzianej, wynalezioną przez Louisa Tiffany’ego, 

która daje niezwykłe możliwości wykonywania zarówno form płaskich, 

jak i przestrzennych, spośród których najbardziej znane są lampy 

Tiffany, a dokładniej abażury do tego typu lamp. Uczestnicy przeniosą 

się do przepięknego i kolorowego świat szkła artystycznego, ucząc się 

przekuwać swoje projekty w realne przedmioty.  

Poziom trudności będzie dostosowany do grupy wiekowej dzieci. 

Wykonane prace dzieci zabiorą do domu. Podczas zajęć obowiązuje 

zasada: bezpieczeństwo przede wszystkim. 

Mozaika 

 kl. 1 – 3 

Magdalena  

Warych 

wtorek sala plastyczna 

nr 2 

Dzieci zapoznają się z techniką ozdabiania i tworzenia obrazu za 

pomocą małych kawałków szkła witrażowego, korali, kaboszonów, 



 kl. 4 - 6 nasion i ziaren, cekinów, papierów itp.  Używając tej techniki, można 

wykonywać przedmioty płaskie oraz przestrzenne, przy okazji 

rozwijając nie tylko kreatywność, ale również cierpliwość.  

Poziom trudności będzie dostosowany do grupy wiekowej dzieci. 

Wykonane prace dzieci zabiorą do domu. Podczas zajęć obowiązuje 

zasada: bezpieczeństwo przede wszystkim. 

Świat sztuki 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Monika Marczyk 

- Żabińska 

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

sala plastyczna 

nr 1 

Zajęcia dedykowane dzieciom pragnącym odbyć niesamowitą podróż po 

krainie kultury oraz własnej aktywności twórczej. Podróż ta rozpocznie 

się od prehistorii, a zakończy na sztuce współczesnej (niezwykłe 

abstrakcje). W pracowni każde dziecko będzie miało możliwość 

indywidualnego rozwoju artystycznego i swobodnego wyrażania własnej 

ekspresji twórczej. Aby podróż po ŚWIECIE SZTUKI była inspirująca i 

ciekawa, młodzi artyści poznają i zastosują nowe techniki( malarstwo na 

jedwabiu i szkle, rysunek piórkiem i tuszem, gobelin, ikona). Będziemy 

więc tworzyć z pasją, wrażliwością i wyobraźnią dzieła malarskie i 

rzeźbiarskie, a tajniki warsztatu artystycznego pozwolą na odkrycie 

zupełnie nowych horyzontów. 

Szachy  

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Monika 

Budzyńska 

poniedziałek sala klasy 1b „Czym są szachy? Poufną rozmową bez słów, triumfem i klęską, 

nadzieją i zwątpieniem, życiem i śmiercią – i to wszystko na 64 polach; 

połączenie poezji z nauką; starożytny Wschód i nowoczesna Europa – 

oto czym są" (John Holland Rose).  

Otwieramy więc przed naszymi dziećmi drzwi do świata szachów. 

Znajdą w nim radość, mądrość i inspirację – fascynującą drogę do 

wszechstronnego rozwoju. 

Masterchef 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Agata Heymann poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

sala 

MastefChef 

W kuchni Master Chefa gotujemy, smażymy, pieczemy, prażymy, 

siekamy, kroimy, obieramy, mieszamy, miksujemy, dodajemy, 

wsypujemy, wlewamy, dzielimy, doprawiamy, próbujemy. Przepisy są 

łatwe, ciekawe, swojskie lub egzotyczne. Razem poznajemy, uczymy 

się i odkrywamy swoje możliwości. 

Gry i zabawy 

sportowe 

 kl. 1 – 3 

 kl. 4 - 6 

Tomasz 

Pilarczyk 

wtorek sala 

gimnastyczna 

Zajęcia wyrwą uczniów z bierności i zasiedzenia, pozwolą zaspokoić 

potrzebę ruchu, ale także nauczą współpracy w grupie. Na kanonie 

sportowym uczniowie poznają mnóstwo gier i zabaw oraz zapoznają się 

z przepisami gier sportowych. 

 



 


