
 

 

Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa  
Oferta zajęć odpłatnych  

 
 
PROGRAMOWANIE, ROBOTYKA, NOWE MEDIA 
 
Akademia Małego Kodera - klasa 1 (wtorek, godzina 13:00-14:00) 
Akademia Małego Kodera to zajęcia, w czasie których udowadniamy, że nie trzeba 
interesować się nowymi technologiami, aby uczyć się programowania. Na zajęciach dzieci 
uczą się podstaw programowania blokowego w programie ScratchJr, programują roboty 
ozobot, a także rozpoczynają przygodę z innowacyjną grą do nauki programowania dla 
najmłodszych - ScottieGo. 
 
14 zajęć w semestrze; cena za zajęcia 28 zł od osoby, przy zgłoszeniu 2 dzieci 25 zł od 
osoby. 
 
Akademia Programowania i Robotyki - klasa 4 (wtorek, godzina 14:30-15:30) 
Akademia Programowania i Robotyki to świetna propozycja dla dzieci, które rozpoczynają 
swoją przygodę z programowaniem. Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe pojęcia 
kodowania od programowania obiektowego, poprzez tworzenie interaktywnych historii, po 
proste gry. Kurs składa się z wstępu do programowania w języku Scratch. Uczestnicy będą 
także poznawać zasady kodowania programując roboty Ozobot i Edison.  
 
15 zajęć w semestrze; cena za zajęcia 30 zł od osoby 
(raty miesięczne 90+120+120+120, w przypadku opłaty jednorazowej 420 zł/semestr) 
 
Cyfrowy Reporter - klasa 4 (środa 13:00-13:45) 
Zajęcia kształcące kompetencje medialne, świadome tworzenie i odbiór nowych mediów. 
Dzieci poznają warsztat reportera. Z wykorzystaniem tabletów, aparatów fotograficznych, 
dyktafonów tworzą prace własne, publikują szkolnego bloga, uczą się świadomego 
korzystania z mediów społecznościowych jak fb,Instagram i inne. Wyjścia do redakcji 
krakowskich mediów, spotkania z twórcami i dziennikarzami. 
 
15 zajęć w semestrze; cena za zajęcia 15 zł od osoby (225 zł za semestr) 
(raty miesięczne 45+60+60+60, w przypadku opłaty jednorazowej 200 zł/semestr) 
 
 
Prowadzący: Agata Kiełkowicz, Ewa Mauer, Sabina Feluś, Bartosz Szczypka 
 
  



 

 

JĘZYK ANGIELSKI 
 
Podróże z fotoblogiem  
klasa 1 piątek, godzina 11:50-12:35,  
klasa 4 piątek, godzina 13:00-13:45 
Podróże z fotoblogiem, czyli nauka poprzez zabawę oraz doświadczenia. Zajęcia oprócz 
nauki języka angielskiego mają na celu uwrażliwić uczniów na piękno otaczającego świata 
oraz pokazać niezwykłość najbliższego otoczenia. Ponadto, podczas zajęć uczniowie 
poznają podstawy fotografii.  
 
12 zajęć w semestrze; cena za zajęcia 5 zł od osoby (60 zł za semestr)  
Prowadzący: Łukasz Brzeziński 
 
 
AKADEMIA SPORTOWA DA VINCI 
klasa 1, piątek 13.00-13.45 
klasa 4, środa 13.45-14.45 
 
Głównym celem zajęć jest wychowanie dziecka poprzez sport oraz rozwój określonych 
umiejętności ruchowych poprzez gry i zabawy. Zajęcia dla dziewcząt i chłopców.  
 
Trener: Konrad Kaczmarczyk,  trener z licencją UEFA C, absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie na kierunku WF, trener młodzieżowych grup piłkarskich w klubie KS. 
Clepardia Kraków, instruktor pływania oraz snowboardu. 
 
15 zajęć w semestrze; cena za zajęcia 5 zł od osoby (75 zł za semestr) 
 
 
BRYDŻ SPORTOWY 
klasa 1 i 4, środa godz. 14.30-16.30 
grupa 8-12 osób 
Brydż to świetna zabawa i wyjątkowy sport, który uczy m.in. logicznego myślenia, 
wytrwałości, systematyczności i cierpliwości. Poprawia umiejętność zapamiętywania, 
koncentracji i skupiania uwagi. Gra w parze uczy współpracy, odpowiedzialności i szacunku 
dla partnera. Uczestnictwo w zawodach zwiększa odporność na stres, uczy zdrowej 
rywalizacji, planowania, taktyki, kreatywności oraz radzenia sobie z porażkami. 
 
15 zajęć w semestrze; cena za jedne zajęcia 150 zł /grupę 
 
Prowadzący: Agata Kowal 


