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ODDZIAŁY I- III 

UCZYMY SIĘ INTER@KTYWNIE !!!
sale wyposażone w nowoczesny sprzęt : rzutniki, tablice multimedialne, gry dydaktyczne.







Magiczny Dywan to interaktywna pomoc dydaktyczna 
dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.

Zabawa i nauka z jej wykorzystaniem rozwija u dzieci 
dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, 
spostrzegawczość i szybkość reakcji.



GABINET LOGOPEDYCZNY
Pomoc logopedyczna w szkole jest organizowana w formie 

specjalistycznych zajęć logopedycznych.



STOŁÓWKA
SZKOLNA

Stołówka szkolna znajduje się 
na parterze budynku.
Stołówka szkolna znajduje się 
na parterze budynku.
To nowoczesna, przestronna sala,     
gdzie panie kucharki serwują     
codziennie smaczne obiady.          
Rodzice i dzieci mają możliwość 
sprawdzenia menu na cały tydzień   
przed wejściem do pomieszczenia.







Zajęcia w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie. 
Rozmowy z dziećmi o zdrowej żywności i odpowiednim odżywianiu, które jest 
tak ważne dla rozwoju ciała i umysłu dzieci. Zwracanie uwagi na istotną 
sprawę jaką jest spożywanie warzyw i owoców. Zajęcia praktyczne☺.



ŚWIETLICA
SZKOLNA

Wychowawcy proponują  
swoim podopiecznym 
zajęcia:
- Plastyczne
- Muzyczno-ruchowe
- Plastyczne
- Muzyczno-ruchowe
- Manualne
- Sportowe
- Warsztatowe: związane  
z muzyką, teatrem, 
plastyką



W szkole dzieci mają 
możliwość nauki języków:
- angielski
- francuski
- niemiecki
- francuski
- niemiecki
- hiszpański



Samorząd Uczniowski 

organizuje i pomaga w przygotowaniu różnych szkolnych konkursów, zabaw, 
dyskotek, uroczystości.
Samorząd współpracuje z Radą Rodziców, Dyrekcją Szkoły, oraz 
Nauczycielami. Patronuje akcji zbiórki zabawek, książek i słodyczy dla 
dzieci z Domu Dziecka, dzieci z Afryki.
Nauczycielami. Patronuje akcji zbiórki zabawek, książek i słodyczy dla 
dzieci z Domu Dziecka, dzieci z Afryki.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
Filozoficzne
Przyrodnicze
Komputerowe
Teatralne
Plastyczne



Od początku roku szkolnego odbywają się u nas w szkole zajęcia Odysei 
Umysłu mające na celu rozwijanie u dzieci twórcze myślenie i kreatywność.  
Dzieci będą pracować nad jednym z pięciu tzw. problemów 
długoterminowych w zespołach siedmioosobowych.



BIBLIOTEKA 
SZKOLNA

Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. 
Jest to miejsce, które proponuje 
twórczy i ciekawy sposób spędzania 
czasu. W naszej bibliotece organizowane 
są rożne formy pracy:
- wystawki okolicznościowe
- gazetki tematyczne
- wystawki okolicznościowe
- gazetki tematyczne
- konkursy szkolne i międzyszkolne
- imprezy typu "pasowanie na 
czytelnika" dla uczniów klas pierwszych
- uroczyste obchody „Światowego Dnia 
Bibliotek  Szkolnych"
- urodziny "Pluszowego Misia"



SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 prowadzone są zajęcia 
ze stymulacji polisensorycznej, która pomaga dzieciom 
niepełnosprawnym w wielozmysłowym poznawaniu otoczenia 
poprzez dostarczanie różnorodnych, nieznanych im bodźców. 
Ma ona na celu stymulację współpracy pomiędzy Ma ona na celu stymulację współpracy pomiędzy 
poszczególnymi zmysłami dziecka, likwidację zaburzeń 
równowagi i poczucia ułożenia własnego ciała, lęku przed 
wykonywaniem różnych czynności życiowych związanych z 
poruszaniem się w przestrzeni, ze zmianą płaszczyzn i 
poziomów. 



Sala Doświadczania Świata wyposażona jest w 
profesjonalny sprzęt, są to m. in.: 

1) Panel interaktywny z przyciskami

2 ) Kostka interaktywna

3) Interaktywna lampa do światłowodów

4) Kaskada światłowodowa

5) Interaktywna kolumna bulgocząca5) Interaktywna kolumna bulgocząca

6) Podstawa do bulgoczącej kolumny

7) Rzutnika światła

8) Zestaw tarcz obrotowych wraz z silnikiem

9) Kula lustrzana

10) Zestaw elementów miękkich





GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ:
Powstał z myślą o dzieciach, rodzicach i nauczycielach, którym nie 
jest obca problematyka niepowodzeń szkolnych. Dysleksja, dysgrafia i 
dysortografia to specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności 
czytania i pisania, które są podstawowymi umiejętnościami 
człowieka. Trudności w ich nabywaniu często współwystępują z 
innymi trudnościami w nauce szkolnej. Każde dziecko, u którego 
człowieka. Trudności w ich nabywaniu często współwystępują z 
innymi trudnościami w nauce szkolnej. Każde dziecko, u którego 
zauważamy symptomy występowania specyficznych trudności w 
uczeniu się powinno być jak najwcześniej zdiagnozowane i objęte 
specjalistyczną terapią pedagogiczną. Terapia pedagogiczna zmierza 
do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery 
poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy 
i umiejętności szkolnych dziecka.



SZATNIE



SZKOLNY PIKNIK RODZINNY ☺

W ramach wspólnie spędzonego czasu mają miejsce:
- występy artystyczne,
- loteria fantowa,
- pokazy Staży Pożarnej,
- rozgrywki sportowe,
- gry i zabawy,
- wspólny taniec prowadzony przez animatorów ruchu
- gry i zabawy,
- wspólny taniec prowadzony przez animatorów ruchu
- koncerty piosenek na różne okazje i harcerskich
- zajęcia plastyczne: konkursy, malowanie twarzy,
wykonywanie portretów, malowanie kredą i 
na dużych formatach

- wróżby i kabały



XIII SZCZEP HARCERSKI „ZOŚKA”
DRUŻYNA HARCERSKA : „ŚWISZCZE” 
OPIEKUN hm Małgorzata Langosz



SZKOLNY PLAC 

ZABAW ☺

- na świeżym powietrzu ma umożliwić    
realizowanie podstawy programowej         
kształcenia zintegrowanego w zakresie     
wychowania fizycznego, a także poszerzyć 
spektrum okazji do podejmowania aktywności 
ruchowej i doskonalenia umiejętności       ruchowej i doskonalenia umiejętności       
motorycznych oraz promowania nawyku 
czynnego spędzania czasu wolnego na         
powietrzu. Swobodna, radosna i spontaniczna 
aktywność fizyczna ma tu przede wszystkim 
na celu rozładowywanie zbędnego napięcia  
emocjonalnego i fizycznego, jakie wynika z  
ograniczonej aktywności ruchowej w czasie 
obowiązkowych zajęć szkolnych.



ZAPRASZAMY ☺ZAPRASZAMY ☺


