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Plan pracy świetlicy PSSP Nr 5 w Krapkowicach na rok szkolny 2020/2021 

 

 

I. Ogólne cele pracy świetlicy. 

II. Zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych. 

III. Formy i metody pracy. 

IV. Organizacja pracy świetlicy. 

V. Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowana w świetlicy. 

 

I. Ogólne cele pracy świetlicy 

1. Zaspokojenie potrzeb psychicznych wychowanków tj.: potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, samorealizacji, szacunku. 

2. Rozwijanie społecznej aktywności, samodzielności i samorządności oraz umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie. 

3. Kształtowanie kulturalnego zachowania wychowanków i pomoc w przezwyciężaniu negatywnych wpływów środowiska. 

4. Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów. 

5. Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy. 

6. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

7. Odkrywanie zdolności, rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej wychowanków. 

8. Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
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9. Wyrabianie nawyku zdrowego, bezpiecznego i aktywnego organizowania sobie czasu wolnego. 

10. Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej. 

II. Zadania i ich realizacja: 

1. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w świetlicy szkolnej: 

➢ przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę, 

➢ sporządzanie list grup wychowawczych, 

➢ uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych, 

➢ otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych. 

2. Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa: 

➢ zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy, 

➢ przedstawianie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, 

➢ uwrażliwienie dzieci na zagrożenie w trakcie ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki.  

3. Tworzenie przyjaznej atmosfery na zajęciach świetlicowych: 

➢ życzliwe nastawienie do uczniów, 

➢ zwracanie się do innych tak, jak lubią, 

➢ integracja zespołu, 

➢ organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci, 

➢ kształtowanie postaw koleżeńskich, 

➢ reagowanie na niewłaściwe zachowanie uczniów, 

➢ savoir vivre w trakcie posiłku w jadalni, 
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➢ pomoc uczniom, których zachowania są agresywne i niepożądane, 

➢ nagradzanie właściwego zachowania uczniów, 

➢ miesiąc uprzejmego świetlika, 

➢ ścisła współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szklonym. 

4. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym: 

➢ zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w planie dnia świetlicy, 

➢ motywowanie uczniów do  nauki i systematycznego odrabiania prac domowych, 

➢ organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, 

➢ rozwijanie kreatywności, poznawanie sposobów skutecznego uczenia się, 

➢ wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, 

➢ stosowanie w trakcie zajęć zagadek, rebusów, krzyżówek oraz innych form edukacyjnych rozwijających logiczne myślenie. 

5. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności społecznych wychowanków: 

➢ rozwój inwencji twórczej dzieci, 

➢ rozwój zdolności intelektualnych, artystycznych, technicznych, sportowych i innych, 

➢ organizowanie konkursów świetlicowych. 

6. Kształtowanie umiejętnego korzystania z mediów, edukacja czytelnicza: 

➢ zachęcanie do czytania książek, 

➢ czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych, 

➢ wskazanie zagrożeń niewłaściwego korzystania z telefonów, komputera, Internetu, 

➢ omawianie oglądanych programów edukacyjnych, filmów i bajek, podkreślenie ich wartości edukacyjnych i wychowawczych, 
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➢ współpraca z biblioteką szkolną, 

7. Wyrabianie postawy szacunku do kultury, tradycji, wartości narodowych: 

➢ poznanie tradycji szkoły i jej partnera, 

➢ organizowanie zajęć tematycznych tj.; andrzejki, zwyczaje bożonarodzeniowe, zwyczaje wielkanocne, Dzień Babci, Dzień Dziadka itp. 

➢ wykonywanie gazetek okolicznościowych, 

8. Realizowanie zagadnień z profilaktyki prozdrowotnej: 

➢ wdrążenie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku, 

➢ propagowanie zdrowego odżywiania, 

➢ wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista). 

III. Formy i metody pracy 

➢ sportowo-zabawowe – zabawy ruchowe skoczne, bieżne, rzutne, zwinnościowe i zręcznościowe, chusta Klanza. 

➢ umuzykalniające – nauka nowych piosenek i utrwalenie już znanych, zabawy muzyczno-rytmiczne, słuchanie utworów różnych 

gatunków muzycznych, wprowadzenie elementów pantomimy, gra na różnych instrumentach muzycznych, zabawy taneczne. 

➢ plastyczno-techniczne – poznanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach. 

➢ podnoszące kulturę żywego słowa – ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu, recytacje, inscenizacje, zasady savoir vivre, zajęcia w 

ramach prowadzonych w świetlicy programów, 

➢ relaksujące, wyciszające ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające i relaksujące, układanie puzzli, oglądanie bajek, spacery), 

➢ gry i zabawy na szkolnym placu zabaw, 

➢ odrabianie prac domowych i utrwalanie zdobytych na zajęciach lekcyjnych wiadomości i umiejętności. 

IV. Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 
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➢ Zapoznanie z regulaminem świetlicy. 

➢ Ustalenie norm obowiązujących w świetlicy. 

➢ Integracja zespołu. 

➢ Poznanie praw i obowiązków świetlików. 

V. Tematyk zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowana w świetlicy 

 

I SEMESTR 

 

WRZESIEŃ 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 

1. 

Witaj szkoło, witaj 

świetlico – 

poznajemy się 

wzajemnie 

• Powitanie wszystkich 

wychowanków świetlicy; 

• Zapoznanie uczniów z 

Regulaminem świetlicy; 

• Przedstawienie tygodniowego planu 

zajęć; 

• Integracja zespołu, zachęcanie do 

wspólnych zabaw; 

• Wdrążenie do przestrzegania zasad 

zachowania. 

Uroczyste powitanie wszystkich uczniów w świetlicy szkolnej. 

Przeczytanie regulaminu świetlicy oraz tygodniowego planu zajęć 

przez starsze dzieci. Omówienie zasad właściwego zachowania  

w świetlicy. Zapoznanie najmłodszych uczniów z miejscem, jakim 

jest świetlica. Poznajemy się wzajemnie – gry i zabawy w kręgu na 

poznanie swoich imion. Zabawy z chustą animacyjną. 

Stworzenie kontraktu świetlicowego w formie „Kodeksu 

Świetlika” z podpisem każdego świetlika. Wprowadzenie zasad 

dotyczących „Świetlika miesiąca”. 

2. 
COVID-19 

• Podstawowe informacje o COVID-

19. 

Dzieci reagują silnymi emocjami, kiedy obserwują dorosłych, 

rozemocjonowanych, zaaferowanych, nie radzących sobie z 
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• Nowe zasady obowiązujące w 

szkole. 

tymi uczuciami. Podstawowa zasada brzmi więc: należy z 

dziećmi rozmawiać i na bieżąco mówić, co się dzieje. Jeśli my 

czujemy niepokój, to dziecko będzie to widziało i też będzie 

się niepokoić.  

3. 

Wakacyjne 

wspomnienia 

• Dowiadujemy się „Jak moi 

koledzy/koleżanki spędzili 

wakacje”? 

• Poznajemy środki lokomocji, 

którymi poruszały się dzieci. 

• Poznajemy nazwy miejscowości, w 

których były dzieci.  

 

 

Swobodne wypowiedzi dzieci „Jak spędziłem wakacje?”. Dzielimy 

się wakacyjnymi przeżyciami. Wymieniamy środki lokomocji, 

którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/Świata 

do zaznaczenia miejsc odwiedzonych podczas podróży 

wakacyjnych. Praca plastyczna „Wakacyjne wspomnienia”, „Mój 

środek lokomocji”. Wykonanie gazetki szkolnej. Zabawy 

integrujące grupę. 

4.  

Bezpieczeństwo na 

drogach – 

„Autochodzik – 

gotowi do drogi” 

• Zapoznanie z najważniejszymi 

zasadami bezpiecznego poruszania 

po drodze; 

• Utrwalenie znajomości 

podstawowych znaków drogowych; 

• Utrwalenie zasad przechodzenia 

przez przejście dla pieszych; 

• Utrwalenie zasad bezpiecznej i 

odpowiedzialnej zabawy w 

świetlicy szkolnej i na terenie 

szkoły. 

Rozmowa kierowana na temat bezpiecznej drogi do szkoły, 

poznanie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu 

drogowym i sposoby ich zapobiegania. Przeprowadzenie zajęć  

w ramach programu „Autochodzik” część I – pieszy. Spacer 

edukacyjny – zwracanie uwagi na znaki drogowe i przejścia dla 

pieszych. Zabawy dotyczące poruszania się po drogach zgodnie  

z zasadami ruchu drogowego. Zagadki o tematyce ruchu 

drogowego. Wykonanie prac plastycznych: „Bezpieczne przejście 

przez ulicę”, „Moja droga do szkoły”. 

5. 
Kultura życia • Przypomnienie zasad zachowania Rozmowa kierowana na temat kulturalnego zachowania się  

w różnych sytuacjach. Wyjaśnienie pojęcia kultury osobistej  
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codziennego – savoir 

vivre dla dzieci 

wobec rówieśników i osób 

dorosłych:  

• Savoir vivre na co dzień; 

• Zasady zachowania w trakcie 

posiłku; 

• Poszanowanie zabawek, sprzętu i 

gier. 

i potrzeby jej przestrzegania. Filmik edukacyjny o dobrym 

wychowaniu. Zabawy przypominające zwroty grzecznościowe 

integrujące grupę. Praca plastyczna: „Savoir vivre na co dzień”. 

  

6. 

Święto Pieczonego 

Ziemniaka 

• Zapoznanie z historią ziemniaka; 

• Bajka o ziemniaku; 

• Poznanie różnych nazw ziemniaka; 

• Propagowanie zdrowego trybu 

życia. 

Rozmowa kierowana dotycząca historii ziemniaka. Wspólne 

czytanie bajki. Jakie znamy określenie dla ziemniaka. Potrawy  

z ziemniaków. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym. Pomoc 

świetlików w organizacji święta. Degustacja ziemniaków. 

 

  

 

PAŹDZIERNIK 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 

1. 

Dary jesieni 

• Zwrócenie uwagi na zmiany 

zachodzące w przyrodzie; 

• Poznanie darów jesieni i sposobów 

ich wykorzystywania; 

• Rozszerzenie wiedzy na temat 

przygotowań zwierząt do zimy; 

• Kształtowanie poczucia estetyki i 

Spacer po terenie szkoły, obserwacja zmian zachodzących  

w przyrodzie, zbieranie skarbów jesieni tj. kasztany, żołędzie, liście 

i wykonanie z nich ludzików. Wykonanie dekoracji jesiennych do 

gazetki pt.: „Jesień za oknami”. Zapoznanie dzieci z zachowaniem 

zwierząt przygotowujących się do zimy (gromadzenie zapasów, 

zmiana futra, zapadanie w sen zimowy, odloty do ciepłych krajów). 

Konkurs rysunkowy – „Jesienny spacer”. Wykonanie bukietów  
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rozwijanie zdolności manualnych. z liści dla najbliższych.  

2. 

Światowy Dzień 

Uśmiechu 

• Poznanie historii Światowego Dnia 

Uśmiech; 

• Uświadomienie dzieciom dlaczego 

warto się uśmiechać; 

• Odpowiedź na pytanie czy uśmiech 

może być zaraźliwy? 

• Przypomnienie jak prawidłowo 

dbać o zęby. 

Zapoznanie dzieci z historią Dnia Uśmiechu. Rozmowa kierowana 

na temat tego, co daje nam uśmiech, potwierdzenie naukowe, że 

uśmiech rozluźnia i odstresuje, wydzielanie endorfin czyli 

hormonów szczęścia. Poprawiamy sobie nastrój podczas zabaw 

integrujących grupę. Filmik edukacyjny „Jak prawidłowo dbać  

o jamę ustną”. Praca plastyczna pt.; „Uśmiecham się, gdy myślę 

o…” – technika dowolna. Wykonanie dużych uśmiechów dla 

naszych bliskich aby ich dzień był weselszy. Zabawy integrujące 

grupę.  

3.  

Dzień Edukacji 

Narodowej – nasza 

szkoła 

• Znaczenie Dnia Edukacji 

Narodowej; 

• Zapoznanie z patronem naszej 

szkoły J. Korczaka; 

• Okazywanie szacunku 

pracownikom szkoły i ich pracy; 

• Przedstawienie roli nauczyciela w 

poznawaniu świata; 

• Poznanie cech idealnego 

nauczyciela/wychowawcy; 

• Kształtowanie właściwego 

zachowania się w miejscach 

publicznych i podczas uroczystości 

szkolnych;  

• Rozwijanie zdolności literackich. 

Rozmowa kierowana na temat znaczenia Dnia Edukacji Narodowe. 

Przypomnienie życiorysu patrona szkoły. Podkreślenie znaczenia 

wszystkich pracowników i ich pracy – wyrabianie postawy 

szacunku. Tworzenie wizerunku idealnego nauczyciela (jakimi 

cechami charakteru powinien się wyróżniać). Wykonanie portretów 

swojej pani – rozwijanie zdolności manualnych. Zabawy ruchowe  

z wykorzystaniem dostępnego sprzętu rekreacyjno-sportowego. 

Nauka hymnu szkolnego przy akompaniamencie muzycznym 

świetlików. Piszemy wiersz dla naszej Pani – pierwsze rymowanki. 

Wykonanie kwiatów dla nauczycieli – z masy solnej. 

Kalambury dotyczące nauczycieli i ich zwyczajów. Gry i zabawy 

integrujące grupę. 

4. Dla tych, którzy • Przypomnienie polskiej tradycji Pogadanka  o tradycjach Święta Zmarłych – jak obchodzone jest to 
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odeszli obchodów dnia Wszystkich 

świętych; 

• Zapoznanie z innymi nietypowymi 

obchodami tego święta na świecie; 

• Wyrabianie szacunku do zmarłych i 

miejsc gdzie spoczywają.   

święto w Polsce, a jak w Stanach Zjednoczonych czy w Meksyku. 

Wspominanie naszych bliskich, którzy odeszli – rozmowa 

kierowana. Pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci; 

tradycja palenia zniczy. Przypomnienie, jak należy zachować się  

w miejscach wiecznego spoczynku. Praca plastyczna – „Blask 

zniczy”. Wykonanie lampionów. 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 

1. 

Rocznica 

Odzyskania 

Niepodległości 

• Kształtowanie postaw 

patriotycznych i poczucia 

przynależności narodowej. 

• Poznajemy symbole narodowe – 

flaga, godło, hymn. 

• Zapoznanie z historią odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez 

Polskę, uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego 

obchodów. Quiz z wiadomości o Polsce. Przypomnienie symboliki 

i znaczenia polskich symboli narodowych. Tworzenie kotylionów 

na 11 listopada. Praca plastyczna „Symbole narodowe”. Gry  

i zabawy integrujące grypę. 

2. 
Dzień Postaci z 

Bajek 

• Historia powstania pierwszej bajki; 

• Bajki z dzieciństwa naszych 

rodziców: 

• Jak powstaje bajka. 

Zapoznanie dzieci z historią powstania pierwszej bajki poprzez 

prezentację multimedialną. Quiz dotyczący postaci z dawnych 

bajek. Film edukacyjny dotyczący powstawania bajek. Projekcja 

bajki wybranej przez dzieci w drodze głosowania.  
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3.  

Dzień Pluszowego 

Misia 

• Garść misiowych faktów; 

• Wielkie i sławne Misie; 

• Znaczenie przyjaźni w naszym 

życiu. 

Zapoznanie z historią Misia Pluszowego. Zabawy związane  

z misiami, poszukiwanie słodkiej niespodzianki po śladach. Quiz 

multimedialny o znanych misiach. Pogadanka o znaczeniu 

przyjaźni. Praca plastyczna: „Mój przyjaciel Miś”. Projekcja 

„Kubuś Puchatek i przyjaciele”. 

4. 

Dzień Ochrony Praw 

Dziecka 

• Wyjaśnienie czym są prawa 

dziecka; 

• Kto powinien przestrzegać tych 

praw; 

• Przypomnienie dzieciom ich praw. 

Prezentacja multimedialna wyjaśniająca, czym są prawa dziecka  

i kto musi ich przestrzegać. Historyjka obrazkowa z prawami 

dziecka. 

Gry i zabawy podnoszące samoocenę dzieci. Praca plastyczna: 

„Moje prawa”. Wykonanie gazetki obrazkowej: „Nasze prawa”. 

5. Światowy Dzień 

Tolerancji oraz 

Światowy Dzień 

Życzliwości i 

Pozdrowień 

• Kształtowanie u uczniów postawy 

tolerancji, akceptacji i 

wyrozumiałości dla odmiennych 

zachowań innych ludzi; 

• Uczenie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo kolegi, koleżanki; 

• Wyjaśnienie czym jest życzliwość; 

• Zapoznanie dzieci z miłymi 

zwrotami, pozdrowieniami. 

Wyjaśnienie trudnych pojęć: „godność”, „tolerancja”, „stereotyp”, 

„uprzedzenia”. Zabawy i gry integracyjne, uczące wyrozumiałości  

i tolerancji. Pogadanka na temat podobieństw i różnic 

wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, 

inwalidztwa… 

Tworzymy „Drzewo tolerancji”, na jego liściach wypisujemy miłe 

zwroty grzecznościowe tj. jesteś koleżeński, sympatyczny, radosny, 

jesteś pomysłowa, miła, wrażliwa. Praca techniczna,: 

„Pozdrowienia dla najbliższych”. 

 

 

 

GRUDZIEŃ 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 
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1. 

Witaj! Święty 

Mikołaju 

• Poznajemy legendę o św. Mikołaju; 

• Tradycje i zwyczaje mikołajkowe; 

• Uświadomienie dzieciom, jak 

ważna jest pomoc innym. 

Zapoznanie dzieci z historią św. Mikołaja. Poznajemy imiona 

reniferów, Laponie. Rozmowa na temat tradycji obdarowywania się 

prezentami. Gry i zabawy mikołajkowe. Poszukiwania paczki od 

św. Mikołaja. Praca plastyczna: „Święty Mikołaj i jego 

pomocnicy”. Projekcja bajki o Świętym Mikołaju. 

2. 

Zima kiedyś, a dziś 

• Jaką zimę pamiętają nasi rodzice; 

• Cechy charakterystyczne dla tej 

pory roku w Polsce, a w innych 

krajach; 

• Wyjaśnienie jak można pomóc 

zwierzętom przetrwać zimę. 

Rozmowa kierowana na temat zmian zachodzących w trakcie zimy. 

Jak zima wygląda u nas dziś, a jaka była kiedyś. Jak to jest w 

innych krajach. Uzupełnienie karmików znajdujących się na terenie 

szkoły, pogadanka o pomocy dla zwierząt. Zabawy ruchowe 

naśladujące zwierzęta. Zabawy na świeżym powietrzu (lepienie 

bałwana, bitwa na śnieżki). Praca plastyczna „ Zima za oknami”. 

Projekcja bajki: „Kraina Lodu”. 

3.  

Choinkowe radości 

• Przygotowanie ozdób 

choinkowych; 

• Porządkowanie świetlicy; 

• Kształtowanie umiejętności 

wyrażania swoich uczuć 

związanych ze świętami. 

Czytanie legendy o pochodzeniu choinki. Utrwalenie wiadomości  

o tradycjach i symbolach związanych z Bożym Narodzeniem. 

Wyklejanie choinki z kółek. Tworzymy ozdoby na naszą maleńką 

świetlicową choinkę. Wspólne ubieranie choinki. Choinka w moi 

domu – pogadanka.  

4. 

Święta Bożego 

Narodzenia tuż, tuż 

• Kultywowanie tradycji obchodów 

Świąt Bożego Narodzenia; 

• Tradycje świąteczne w innych 

regionach; 

• Czego możemy sobie życzyć w 

święta. 

• Nauka śpiewania wybranych kolęd. 

Poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych kultywowanych  

w naszych domach. Pogadanka – święta w naszych domach, jak 

pomagam mamie, w świątecznych przygotowaniach. Tworzymy 

„Wigilijne menu”. Ulubione zabawy ruchowe. Quiz o tradycjach 

bożonarodzeniowych. Słuchanie i śpiewanie kolęd. Oglądanie 

bajek o tematyce świątecznej. Wspólne piecznie ciasteczek. 
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STYCZEŃ 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 

1. 

Witamy Nowy Rok 

• Wyjaśnienie dzieciom, czym są 

postanowienia noworoczne; 

• Wykonanie kalendarza na Nowy 

Rok; 

• Utrwalenie nazw miesięcy i pór 

roku oraz sposobów mierzenia 

czasu; 

• Przysłowia o Nowym Roku; 

• Wyjaśnienie pojęcia karnawał i 

zapoznanie dzieci z tradycją zabaw 

karnawałowych. 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionych świąt, sylwestra 

i Nowego Roku. Czytanie  i wyjaśnianie przysłów na Nowy Rok. 

Pogadanka o postanowieniach noworocznych. Wspólne wykonanie 

kalendarza na Nowy Rok według szablonu. Ciekawostki 

kalendarzowo-czasowe (strefy czasowe, sposoby pomiaru czasu 

dawniej i dziś). Rola czasu w życiu człowieka – na co jest czas  

w dzieciństwie, a jak należy go wykorzystać w życiu dorosłym – 

rozmowa kierowana. Wyjaśnienie pojęcia karnawału i zapoznanie 

dzieci z tradycją zabaw karnawałowych. Gry i zabawy 

karnawałowe wprawiające nas w wesoły nastrój. Projektowanie 

maski według szablonu oraz własnej inwencji twórczej.  

2. 

Międzynarodowy 

Dzień Kubusia 

Puchatka 

• Historia powstania Kubusia 

Puchatka; 

• Pojęcie przyjaźni na przykładzie 

bohaterów stumilowego lasu. 

Zapoznanie dzieci z historią powstania Kubusia Puchatka. Czytanie 

przygód Kubusia Puchatka. Wykonanie gazetki tematycznej. 

Rozmowa kierowana na temat znaczenia przyjaźni w naszym 

życiu, przypomnienie, dlaczego jest tak ważna. Gry i zabawy  

z Kubusiem Puchatkiem. Projekcja bajki: „Kubuś Puchatek  

i przyjaciele”.  

3.  

Nasi Dziadkowie 

• Znaczenie osób starszych w naszym 

życiu; 

• Wyrabianie szacunku dla osób 

starszych; 

• Kształtowanie postawy miłości, 

Rozmowa dotycząca szacunku dla osób starszych. Za co, kochamy 

nasze babcie i dziadków? – rozmowa kierowana. Zapisywanie 

wypowiedzi na dużym sercu. Jak jest moja babcia? – pogadanka.  

Wykonanie portretów dziadka i babci. Upominek – pieczemy 

ciasteczka. Gry i zabawy w które możemy bawić się z dziadkami  
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przywiązania i szacunku dla 

naszych dziadków. 

i babciami. 

4. 

Bezpieczne ferie 

18.01.21r.-29.01.21r. 

• Bezpieczeństwo w trakcie ferii 

zimowych. 

Rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu 

i lodzie.  

 

 

II SEMESTR 

 

LUTY 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 

1. 

Przemocy i agresji 

mówię STOP! 

• Kształtowanie właściwych relacji 

międzyludzkich; 

• Kształtowanie zasad kultury 

osobistej i szacunku dla innych; 

• Zapoznanie dzieci ze sposobami 

radzenia sobie ze złością; 

• Nauka prawidłowych sposobów 

reagowania w sytuacjach 

konfliktowych. 

Poznajemy pojęcie agresji, jak się zachować w sytuacji gdy 

jesteśmy świadkami lub ofiarami agresji, gdzie szukać pomocy? – 

rozmowa kierowana. Rozmowy na temat rozwiązywania 

konfliktów bez przemocy – burza mózgów. Uczymy się 

rozpoznawać uczucia i emocje „Kapelusz pełen uczuć” – 

pantomimiczne przedstawienie uczyć i sytuacji. Opanowanie  

i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia „kartki złości”. 

Ćwiczenie różnych technik zapanowywania nad własnymi 

negatywnymi emocjami. Praca plastyczna: „Jak radzę sobie ze 

złością”.  

2. 

Walentynki 

• Zapoznanie z tradycją obchodzenia 

walentynek i ich patronem; 

• Kształtowanie umiejętności 

Przedstawienie dzieciom osoby Św. Walentego i jego historii. 

Wykonanie gazetki okolicznościowej. Zabawy walentynkowe. 

Robimy walentynki dla naszych najbliższych. Serduszka z origami. 
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wyrażania swoich uczuć. 

3. 

Z książką na TY 

• Rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych; 

• Książka dawnej, a dziś; 

• Uświadomienie dzieciom dlaczego 

warto czytać; 

• Rozwijanie wyobraźni i 

wrażliwości u dzieci; 

• Kształtowanie nawyków czytania. 

Wyjaśnienie pojęć: autor, pisarz, ilustrator, wydawca, druk. 

Książka dawnej, a dziś? – rozmowa kierowana. Dlaczego warto 

czytać książki? – burza mózgów. Wizyta dzieci w bibliotece. 

Rozmowa z panią bibliotekarką o poszanowaniu książek i ich 

znaczeniu w naszym życiu. Prezentacja przez dzieci swojej 

ulubionej książki. Wykonanie zakładki do książki.   

 

 

MARZEC 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 

1. 

Święto Kobiet 

• Zapoznanie dzieci z historią tego 

święta: 

• Przedstawienie najczęściej 

wykonywanych zawodów przez 

kobiety; 

• Podkreślenie roli kobiet w 

codziennym życiu; 

• Rozwijanie szacunku do kobiet. 

Rozmowa kierowana na temat ustanowienia Święta Kobiet, 

powodów jego obchodzenia. Jakie zawody najczęściej wykonują 

kobiety, czy któryś zawodów wykonywać nie mogą? – burza 

mózgów. Sylwetki słynnych kobiet – dopasowanie nazwiska do 

postaci i czynu na obrazku – praca w grupach. Kalambury – jaki 

zawód wykonuję? Wykonujemy drobne upominki dla pań, sióstr, 

cioć i mam. Gry i zabawy relaksujące. 

2. 
Międzynarodowy 

Dzień Szczęścia 

• Wyjaśnienie pojęcia szczęście, 

entuzjazm; 

• Co zrobić aby być szczęśliwym; 

• Uświadomienie dzieciom, 

Rozmowa kierowana na temat szczęścia. Burza mózgów – jak 

można uszczęśliwić drugą osobę. Pieczemy radosne ciasteczka. 

Praca plastyczna: „Jestem szczęśliwy gdy…” Ulubione gry  

i zabawy wywołujące uśmiech. Popcorn i seans bajkowy. 
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znaczenia szczęścia w naszym 

życiu. 

3.  

Wiosna za progiem 

• Rozwijanie spostrzegawczości 

poprzez obserwację otaczającej 

przyrody – spacer edukacyjny; 

• Zmiany zachodzące w przyrodzie 

na wiosnę; 

• Rozbudzanie wrażliwości na piękno 

przyrody; 

• Paleta barw wiosennych. 

Cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność – praca 

w grupach. Zwiastuny wiosny: ptaki, rośliny, zwierzęta – rozmowa 

kierowana. Rozpoznawanie odgłosów przyrody. Ciekawostki 

przyrodnicze. Pierwsze wiosenne kwiaty – nasz album. Spacer 

edukacyjny poza teren szkoły „Szukamy wiosny”. Piosenki  

o tematyce wiosennej. Przygotowanie świetlicy do nadejścia 

wiosny – dekoracje i gazetka tematyczna. 

 

 

KWIECIEŃ 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 

1. 

Bezpieczniki 

Tauronka 

• Wyjaśnienie dzieciom jak 

bezpiecznie należy korzystać z 

prądu; 

• Kształtowanie umiejętności 

bezpiecznego korzystania z 

urządzeń elektrycznych; 

• Warunki przepływu prądu; 

• Własny obwód elektryczny; 

• Droga prądu elektrycznego; 

• Zasady działania urządzeń 

elektrycznych. 

Filmiki edukacyjne udostępnione przez Taurona. Rozpoznajemy 

dźwięk urządzeń elektrycznych. Sytuacje stanowiące zagrożenie – 

praca w grupach. Prawidłowo funkcjonujące urządzenia – metoda 

obrazkowa. Kolorowanka z drogą prądu. Tworzymy własny obwód 

elektryczny – praca w grupach. Zapoznanie dzieci ze znakiem 

ostrzegawczym. Rozmowa kierowana na temat korzystania za 

prądu. Plastyczno-techniczna praca: „Urządzenia elektryczne  

w moich domach” – dowolne techniki.  
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2. 

Światowy Dzień 

Zdrowia 

• Utrwalenie zachowań 

prozdrowotnych; 

• Zasady zdrowego odżywiania; 

• Stworzenie piramidy zdrowia; 

• Utrwalenie nawyku dbania o jamę 

ustną; 

• Kształtowanie nawyków higieny 

osobistej; 

• Rola sprawności fizycznej w 

naszym życiu. 

Rozmowa na temat znaczenia zdrowia i warunków prawidłowego 

rozwoju. Zasady zdrowego odżywiania - prezentacja obrazkowa. 

Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, higienę osobistą 

oraz uprawianie codziennego sportu. Stworzenie wspólnej piramidy 

– gazetowy wyznacznik naszej diety. Higiena osobista każdego 

dnia – burza mózgów. Zdrowy talerz – zdrowe przysmaki na 

talerzu. Nauka piosenki „Witaminki”. 

Rozwiązywanie rebusów – jaki to sport? Układanki obrazkowe. 

3.  

Wielkonocne 

Świętowanie 

• Poznanie zwyczajów Świąt 

Wielkanocnych w Polsce i w innych 

krajach; 

• Zapoznanie z tradycjami i 

obrzędami staropolskimi; 

•  Zapoznanie z zasadami zachowania 

się przy stole. 

Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt 

Wielkanocnych, zwrócenie uwagi na zwyczaje tradycyjne w 

rodzinach – wypowiedzi dzieci. Rozmowa kierowana na temat 

zwyczajów wielkanocnych w innych krajach. Symbolika koszyka – 

rozmowa kierowana nt.  produktów znajdujących się w koszyczku 

wielkanocnym. Wykonanie koszyczka z papieru. Wykonanie 

dekoracji do wystroju świetlicy. Praca przestrzenna – zając  

z podarunkiem. Gry i zabawy z zającem wielkanocnym. 

 

 

MAJ 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 

1. 

Święta Majowe 

• Wyrobienie pozytywnego stosunku 

do kraju; 

• Uwrażliwienie na wartości 

Pogadanka na temat obchodów świąt majowych oraz ich znaczenia. 

Rozmowa kierowana dotycząca praw konstytucyjnych. Wykonanie 

gazetki tematycznej „Barwy majowe”. Prezentacja multimedialna 

„Polskie Symbole Narodowe”. Prace przestrzenne – biało-
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związane z Ojczyzną; 

• Upowszechnienie wiedzy na temat 

świąt obchodzonych w maju; 

• Prawa konstytucyjne dzieci i 

dorosłych; 

• Wdrążenie do poszanowania 

własności swojej i cudzej. 

czerwone kwiaty; chorągiewki. Gry i zabawy podnoszące szacunek 

do swoich i cudzych rzeczy. Zabawy z chustą Klanza na szkolnym 

placu zabaw. Spacer edukacyjny – jak przygotowujemy się do tak 

ważnych świąt – flagi. 

2. 

Moja rodzina 

• Historia Międzynarodowego Dnia 

Rodziców; 

• Podkreślenie ważnej roli matki i 

ojca w rodzinie; 

• Kształtowanie uczuć i przywiązania 

do rodziców; 

• Moje obowiązki. 

Rola rodziny w życiu człowiek – rozmowa kierowana. Tworzymy 

drzewo genealogiczne – wyjaśnienie pojęć tj. kuzyn, siostrzeniec, 

bratanek. Pogłębienie więzi rodzinnej; Jaka jest moja mama? Jaki 

jest mój tata? – swobodne wypowiedzi dzieci. Jak można pomóc 

rodzicom w domu – burza mózgów. Tworzymy prezenty dla 

rodziców. Praca plastyczna portret mojej mamy, mojego taty – 

technika dowolna. Wspólne pieczenie ciasteczek dla rodziców. 

Zabawy z dawnych lat na boisku szkolnym. 

3.  

Dzień Praw 

Zwierząt 

• Zapoznanie dzieci ze zwierzętami 

różnych sfer klimatycznych; 

• Wzbogacanie wiedzy na temat 

gatunków zagrożonych 

wyginięciem; 

• Przypomnienie praw zwierząt. 

Prezentacja multimedialna z podziałem zwierząt na strefy 

klimatyczne. Gatunki zagrożone wyginięciem; co to oznacza -  

rozmowa kierowana. Odgadywanie nazw zwierząt po głosach jakie 

wydają. Prawa zwierząt – burza mózgów. Praca plastyczna: „Moje 

ulubione dzikie zwierzątko”. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.  

4. 

Dzień Matki 

• Kształtowanie postawy szacunku do 

mamy; 

•  Rozwijanie umiejętności pracy w 

grupie; 

• Rozwijanie zaradności i 

Dlaczego mama jest tak ważna w życiu? – rozmowa kierowana. 

Jakie są nasze mamy? – swobodne wypowiedzi dzieci. Praca w 

grupach: czyja to mama, zagadki ruchowe – zajęcia wykonywane 

przez nasze mamy. Pieczemy ciasto marchewkowe dla naszych 

mam. Praca techniczna – podkładka pod kubek z korków w 
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samodzielności; 

• Rozwijanie dziecięcej wyobraźni; 

• Przysłowia o mamie – ich 

interpretacja. 

ulubionym kolorze naszej mamy. Nauka piosenki dla mamy z 

akompaniamentem muzycznym. Gry i zabawy z chustą Klanza. 

 

 

CZERWIEC 

L.P. Temat tygodnia Cele dydaktyczno-wychowawcze Sposób realizacji 

1. 

Dzień Dziecka 

• Dzieci różnych narodowości; 

• Dzieciństwo bez przemocy; 

• Uświadomienie dzieciom ich 

wartości oraz prawa do radosnego 

dzieciństwa; 

• Kształtowanie postawy 

koleżeńskiej, wzajemnej pomocy i 

życzliwości podczas zabawy. 

Przypomnienie praw dziecka – rozmowa kierowana. Dzieciństwo 

bez przemocy – rozmowa na temat relacji między rodzicami, a 

dziećmi. Praca w grupach pt. „Dzieci z różnych stron świata” – 

plakat tematyczny. Praca indywidualna: „Walizka marzeń”. Gry i 

zabawy w świetlicy według życzeń dzieci. Projekcja wybranej 

przez dzieci bajki. Wykonanie gazetki tematycznej. Zabawy na 

szkolnym placu zabaw.   

2. 

Dzień Przyjaciela 

• Cechy dobrego przyjaciela; 

• Czy warto jest mieć przyjaciół; 

• Wyjaśnienie pojęcia przyjaźń na 

przykładzie bajek. 

Burza mózgów – jaki powinien być dobry przyjaciel. Swobodne 

wypowiedzi dzieci na temat swojego przyjaciela. Praca plastyczna 

pt. „Portret mojego przyjaciela” – technika dowolna. Wspólne 

oglądanie bajki. Gry i zabawy integrujące grupę.  

3.  

Podróże kształcą 

• Kształtowanie umiejętności 

planowania podróży; 

• Gdzie warto pojechać na wakacje? 

Zapoznanie dzieci z rodzajami map i z globusem. Dlaczego warto 

podróżować? Co dają nam podróże?- rozmowa kierowana. 

Wędrówka po Polsce miejsca, które warto zobaczyć – gdzie byłam 
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– ciekawe miejsca w Polsce; 

• Budzenie zainteresowań 

krajoznawczych. 

i co widziałam. Państwa sąsiadujące z Polską. Podróż moich 

marzeń – swobodne wypowiedzi dzieci. Wykonanie pracy 

technicznej.; „Palcem po mapie”. Nauka poprzez zabawę – zabawy 

integrując grupę. 

4. 

Witajcie bezpieczne 

Wakacje 

• Wdrążenie do zachowania 

bezpieczeństwa w trakcie wakacji; 

• Przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa; 

• Bezpieczne sposoby na nudę. 

Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, swobodne 

wypowiedz uczniów nt. „Jak bezpiecznie podróżować”. Czym jest 

apteczka turystyczna, w co jest wyposażona. Kształcenie 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach – zasady 

udzielania pierwszej pomocy. Telefony alarmowe- przypomnienie 

numerów i sytuacji w których powinniśmy z nich skorzystać. 

Wielkie sprzątanie – porządkujemy nasza salę na wakacje. Praca 

plastyczna: „Żegnaj szkoło!”. 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Plan pracy świetlicy szkolnej, został opracowany zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów. Podczas roku szkolnego mogą pojawić się w 

planie pracy, modyfikacje tematyki zajęć w zależności od aktualnych potrzeb wychowawczo-edukacyjnych. Zagadnienia te, będą tematyką 

dostosowane do zainteresowań i percepcji uczniów w młodszym wieku szkolnym. 

 

Wychowawca świetlicy: 


