SIEMACHA Spot Tarnów GRAFIK - SEMESTR II - 2019/20 Oznaczenia sal: @- spacja, PW- pokój wychowawców, P- progres, A- Alfa, O-Omega, V-Vena , AU- Aula, F-Fonia, H-Hol , G - gabinet dyrektora G1 - Psycholog, G2 - Logopeda
13:00 - 14:00

14:00 -14:45

15:00-16:00

16:00-16:30

16:30-17:30

17:30-18:00

18:00-19:00

Poniedziałek
p. Dominika, p. Iwona, p. Artur, p. Łukasz

Odrabiajki (A)
p. Łukasz
Logo (G2)/Sowa mądra głowa (G2)
p. Dominika
Planszówki (O)
p. Iwona
Gadu-Gadu (P)
p. Darek
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur
Gry i zabawy (CCZ)
p. Klaudia, p. Monika

Wtorek
p. Łukasz, p. Artur, p. Monika

 ajkowy Teatr (P)
B
p. Artur p. Gosia
Odrabiajki (A)
p. Łukasz
Odrabiajki (O)
p. Iwona
ABC Komputerów (@)
p. Monika
Logo (G2)/Sowa mądra głowa (G2)
p. Dominika
Gadu-Gadu (G1)
p. Darek
Gry i zabawy (AU)
p.Klaudia

Rusz głową (A)
p. Łukasz
Sowa mądra głowa(G2)/Logo (G2)
p. Dominika
Gadżetmłodsi, średni (V)
p. Monika
Filmowanie (@)
p. Darek
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur
Gadu-Gadu (P)
p. Klaudia
Otwarte Drzwi(PW)
p. Iwona
PRZERWA OBIADOWA
Megamocni - młodzi (P)
p. Klaudia, p Iwona
EU-Geniusz (A)
p. Łukasz
Odrabiajki (O)
p. Dominika
Zapiecek (PW)
p. Darek
Gadżet (V)
p. Monika
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur
Karaoke (F)
p. Tomek

 ajkowy Teatr (P)
B
p. Artur p. Gosia
Rusz głową (A)
p. Łukasz
Zrób to sam (V)
p. Monika
ABC Komputerów (@)
p. Darek
Logo (G2)/Sowa mądra głowa (G2)
p. Dominika
Otwarte Drzwi (G1)
p. Iwona
Sport to zdrowie (CCZ)
p. Klaudia
PRZERWA OBIADOWA
EU-Geniusz (A)
p. Łukasz
Odrabiajki / Angielski (O)
p. Artur
Odrabiajki (O)
p. Dominika
Zapiecek (PW)
p. Darek
ABC Komputerów (@)
p.Klaudia
Sport to zdrowie-Zumba (CCZ)
p. Monika
Perkusja (F)
p. Dawid
Pianino (F)
p. Tomek
Otwarte Drzwi(G1)
p. Iwona
Język angielski - szkoła BRYTANIA
14:30 kl I-III, 15:20 kl IV-V,
16:10 kl VI+, 17:00 starsi

PODWIECZOREK
Grupa Liderska (PW)
p. Kasia, p. Łukasz
Nawigator - kandydacka (P)
p. Artur, p. Klaudia
Odrabiajki (A)
p. Dominika
Planszówki (O)
p. Monika
Roboty (V)
p. Darek
Otwarte Drzwi (G1)
p. Iwona
Karaoke (F)
p. Tomek

SPOŁECZNOŚĆ-PODWIECZOREK
Top Secret (PW)
p. Klaudia, p. Iwona
Męska Rzecz (P)
p. Artur, p. Darek
Rusz głową (A)
p. Łukasz
Odrabiajki (O)
p. Dominika
Zrób to sam (V)
p. Monika
“Teatr NIEZALEŻNY” (CCZ))
p. Gosia
Pianino/Gitara (starsi) (F)
p. Tomek, p. Gabriela

Środa
p. Gosia, p. Klaudia, p. Darek

Odrabiajki (A)
p. Łukasz
Edukacja (O)
p. Gosia
Sowa mądra głowa (G2)
p. Dominika
Malowanki młodsi (V)
p. Monika
ABC Komputerów (@)
p. Klaudia
Planszówki (AU)
p. Iwona
Gadu-Gadu (P)
p. Darek
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur
Animalsi (P)
p. Dominika, p. Iwona
Rusz głową (A)
p. Łukasz
Malowanki młodsi średni (V)
p. Monika
ABC Komputerów (@)
p. Darek
Zabawa w Teatr - najmłodsi(CCZ)
p. Gosia, p. Klaudia
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur

Czwartek
p. Klaudia, p. Monika, p.Darek

Piątek
p. Dominika, p. Monika,

Odrabiajki (A)
p. Łukasz
ABC Komputerów (@)
p. Darek
Malowanki młodsi (V)
p. Monika
Planszówki (O)
p. Klaudia
Logo (G2)/Sowa mądra głowa (G2)
p. Dominika
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur

Odrabiajki (A)
p. Łukasz
Odrabiajki (G2)
p. Dominika
Malowanki młodsi (V)
p. Monika
ABC Komputerów (@)
p. Darek
Sport to zdrowie (CCZ)
p.Klaudia
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur

Niezwykłe Opowieści (P)
p. Darek p.Klaudia
Rusz głową (A)
p. Łukasz
Malowanki młodsi średni (V)
p. Monika
Logo (G2)/Sowa mądra głowa (G2)
p. Dominika
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur

PRZERWA OBIADOWA
Odrabiajki / Angielski (O)
p. Artur
Fotografia (@)
p. Darek
Roboty (A)
p. Łukasz
Kreatywna kuchnia (Au)
p. Monika, p. Dominika
Teatrałki (CCZ)
p. Gosia
Zajęcia rytmiczne (F)
p. Tomek
Gitara - młodsi(F)
p. Gabriela
Sport to zdrowie (CCZ )- trening siłowy starsi
p. Iwona p. Klaudia
Perkusja (F)
p. Dawid

PRZERWA OBIADOWA
Młody Lider (P)
p. Monika, p. Darek
EU-Geniusz (A)
p. Łukasz
Odrabiajki (O)
p. Dominika
Zabawa z muzyką(F)
p. Klaudia p. Tomek
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur
Zajęcia techniczne (AU)
p. Dawid

Matura (PW)
p. Łukasz
Odrabiajki (A)
p.Klaudia
GRAFika (V)
p. Monika
Sowa mądra głowa (G2)/Logo (G2
p. Dominika
Otwarte Drzwi (G1)
p. Artur
Gadu-Gadu (P)
p. Darek
LOL (@)
p. Adrian
PRZERWA OBIADOWA
Rusz głową (A)
p. Łukasz
ABC Komputerów (@)
p. Klaudia
Babski piątek (G2)
p. Dominika
Planszówki (O)
p. Monika
RPG (P)
p. Artur p. Darek
Zespół (F)
p. Tomek

PODWIECZOREK
Starter (PW)
p. Darek
Odrabiajki (O)
p. Dominika
Malowanki starsi (V)
p. Monika
GAME Dev (P)
p. Artur
Gadu-Gadu (G1)
p. Klaudia
Otwarte Drzwi (G2)
p. Iwona
Piłka nożna (starsi) (18:00 - 20:00)
p. Łukasz
W świecie muzyki i tańca
p. Tomek, p. Gosia

PODWIECZOREK
Let’s do it (P)
p. Klaudia, p.Monika
L.A.R.P. (PW)
p. Darek, p. Artur
Rusz głową (A)
p. Łukasz
Sowa mądra głowa (G2)/Logo (G2
p. Dominika
Karaoke (F)
p. Tomek
Gitara - starsi (F)
p. Gabriela

PODWIECZOREK
Odrabiajki (A)
p. Dominika,
Planszówki (O)
p. Monika
RPG (P)
p. Artur p. Darek
Gadu-Gadu (G1)
p. Klaudia
Piłka nożna (młodsi)
p. Łukasz
Zajęcia taneczne (F)
p. Tomek

19:00 - 20:00

Dyżur porządkowy
p. Darek
Kontakt z rodzicami (G1)
p. Klaudia p. Łukasz

Dyżur porządkowy
p. Dominika
Kontakt z rodzicami (G1)
p.Darek

GRUPY ROZWOJU SPOŁECZNEGO
MŁODSI
Niezwykłe Opowieści - 7 - 11 lat - stwórz własnego bohatera, przemierzaj wraz z drużyną magiczny świat i przeżywaj
przygody, dzięki którym zdobędziesz nowe umiejętności i nagrody - kooperacyjna gra wyobraźni.
Megamocni - program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. W ramach uczestnictwa w grupie
wychowankowie poznają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie rozwijania podstawowych kompetencji miękkich,
tj. komunikacja, twórczość, przedsiębiorczość czy zarządzanie czasem. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy z
elementami psychodramy.
Animalsi - miło spędzamy czas wolny, uczymy się jak dobrze żyć i dbać o naszą planetę, pomagamy zwierzętom,
podejmujemy najlepsze wybory i dobrze bawimy się z przyjaciółmi,
Bajkowy teatr- grupa dla najmłodszych. Wybieramy razem najciekawsze bajki, a potem przeżywamy te przygody wcielając
się w bohaterów podczas odgrywanych scen :)
STARSI
L . A . R . P . – 10-18 lat - grupa dla tych, którzy chcą przeżyć klimatyczne przygody. Prowadzimy dochodzenia,
poszukujemy zaginionych skarbów, razem walczymy z przeciwnościami :)
Męska Rzecz- grupa profilaktyczna dla chłopców w wieku 12-18 lat. Kształtowanie samodzielności i współpracy oraz
praktycznych umiejętności montowania roweru, gniazdka albo posługiwania się wkrętarką, lutownicą, itp.zajęcia
częściowo połączone z grupą Top Secret.
Top Secret - grupa profilaktyczna dla dziewcząt w wieku 11-18 lat. Tematyka grupy oscyluje wokół najważniejszej
problematyki związanej z procesami dojrzewania fizycznego, psychicznego oraz emocjonalnego. Zajęcia częściowo
połączone z grupą Męska Rzecz.
Grupa Zadaniowa “Let’s Do It” - program przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej lat 10. W ramach uczestnictwa w
grupie zadaniowej wychowankowie poznają teoretyczne zasady funkcjonowania takich placówek jak Dom Pomocy
Społecznej czy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
GRUPY NA ZAPROSZENIE
Starter- spotkania informacyjne i integracyjne dla nowych wychowanków
Grupa Liderska- grupa psychoedukacyjna, kształtująca umiejętności społeczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi
wśród młodzieży. Grupa dla liderów
Nawigator - kandydacka- Grupa psychoedukacyjna, przygotowująca do pełnienia roli lidera, ćwiczenie organizacji i
komunikacji w czasie realizowania przedsięwzięć,
Młody Lider- grupa psychoedukacyjna dla przyszłych kandydatów na lidera

 ARSZTATY
W
Zapiecek - aktywne spędzanie czasu wolnego z przyjaciółmi: rozmowy, gry towarzyskie, wspólna zabawa i przedsięwzięcia
dla znudzonych
Filmowanie -kręcenie filmów i montaż przy wykorzystaniu aparatu cyfrowego i GoPro z gimbalem
Akademia kulinarna- zajęcia kulinarne
Babski piątek- warsztaty kosmetyczne dla młodszych dziewcząt.
Zrób to sam- warsztaty plastyczne -rękodzieło, odnawiania i przerabiania zbędnych rzeczy (szycie, decoupage itp.),
biżuteria, ozdoby z koralików.
Malowanki-Zajęcia plastyczne dla młodszych- rysunek, malarstwo- podstawy
Gadżet-warsztaty plastyczne podczas których wykonywane będą gadżety i różne ciekawe przedmioty
GRAFika -proste techniki druku, pieczątki, odbitki, tworzenie własnych grafik na torby, bluzy, koszulki itp
W świecie muzyki i tańca - improwizacje ruchowe przy muzyce
Roboty - zajęcia z konstruowania i programowania robotów
Teatrałki - zajęcia teatralne dla najmłodszych
Zabawa w Teatr - zajęcia teatralne dla najmłodszych
“Teatr NIEZALEŻNY” - warsztaty teatralne dla młodzieży
ABC Komputerów - poznawanie podstawowych technik korzystania z komputerów oraz stron internetowych
Fotografia - fotografia i grafika komputerowa: realizowanie sesji fotograficznych i tworzenie foto-komiksów
Planszówki - poznawaj nowe gry planszowe i zdobywaj kolejne stopnie wtajemniczenia
RPG
-gry fabularne i planszowe - sesje gier fantasy polegających na odgrywaniu ról i wprowadzenie do najlepszych gier
planszowych
GAME Dev- zajęcia warsztatowe z tworzenia gier komputerowych
Kreatywni-warsztaty twórczego myślenia .
Zabawa z muzyką- grupa poruszająca tematykę muzyki lub jej elementów w celu poprawy funkcjonowania osób z
różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej
Zajęcia techniczne - zajęcia z obsługi miksera, zestawu nagłośnieniowego, szafy multimedialnej

Dyżur porządkowy
p. Klaudia
Kontakt z rodzicami (G1)
p.Dominika

Dyżur porządkowy
p. Artur
Kontakt z rodzicami (G1)
p. Monika

Dyżur porządkowy
p. Tomek
Kontakt z rodzicami (G1)
p. Artur

EDUKACJA
 drabiajki- zajęcia edukacyjne dla młodszych (odrabianie zadań domowych).
O
Rusz głową- zajęcia edukacyjne dla starszych z przedmiotów ścisłych, pomoc w rozwiązywaniu zadań
EU - Geniusz- warsztaty edukacyjne z logicznego myślenia i doskonalące techniki uczenia się.
Matura- warsztaty edukacyjne przygotowujące uczestników do matury z matematyki
Sowa mądra głowa --zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
Angielski- zajęcia z języka angielskiego

SPORT
Piłka nożna-zajęcia piłkarskie dla wszystkich zainteresowanych (dwie grupy wiekowe)
Gry i zabawy- zajęcia ruchowe, relaksacyjne
Sport to zdrowie - zajęcia w Com -Com Zone
Zumba- zajęcia w Com -Com Zone

PRACA INDYWIDUALNA
Otwarte drzwi - kontakt indywidualny z psychologiem
Gadu Gadu- kontakt z pedagogiem
LOGO - praca z logopedą indywidualne zapisy
Kontakt z rodzicami- konsultacje dla rodziców/opiekunów wychowanków

JĘZYKI OBCE
Język angielski - szkoła BRYTANIA - wtorki
Język angielski - pan Artur
Język niemiecki

MUZYCZNE
Gitara– zajęcia z nauki gry na gitarze klasycznej/basowej przeznaczone dla dzieci i młodzieży;
Pianino– warsztaty z zakresu nauki gry na pianinie,przeznaczone dla dzieci i młodzieży;
Karaoke– połączenie karaoke z nauką śpiewu;
Zespół- próba zespołu muzycznego.
Perkusja- praktyczna nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży
Zajęcia taneczne, zajęcia rytmiczne - zajęcia muzyczno-ruchowe, taneczne dla wszystkich

