
Plan pracy świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w 

Rybniku 

w roku szkolnym 2022/2023 

1. Ogólne założenia  

Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej współgra ściśle z planem pracy szkoły oraz jest zgodny ze 
szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym. W trakcie zajęć opiekuńczo - wychowawczych 

stosowane są różne metody i techniki pracy, by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań 
i potrzeb uczniów.  

  

2. Cele  świetlicy szkolnej  
Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w  nauce oraz możliwości udziału w różnorodnych 
zajęciach i  wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów stosownie do ich potrzeb i możliwości. 

  
  

3. Do zadań świetlicy należeć będą:  

 Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy (z uwzględnieniem działań  

profilaktycznych dotyczących Covid-19)  

 Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy.  

 Integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.  

 Eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych.  

 Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.  

 Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji.  

 Wzmacnianie mocnych stron uczniów.  

 Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.  

 Ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych.  

 Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.  



 Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod  i form zajęć.  

 Nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia  i zdrowej rywalizacji.  

 
4. Proponowane formy pracy do realizacji założeń programowych:  

 Wspólne odrabianie zadań domowych.  

 Gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne.  

 Pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne.  

 Mapy myśli, burze mózgów.  

 Zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i relaksacyjne.  

 Zajęcia z wykorzystaniem arteterapii, biblioterapii i muzykoterapii.  

 Zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe).  

 Konkursy, teleturnieje, zagadki i quizy.  

 Trening umysłu i pamięci.  

 Imprezy i uroczystości świetlicowe i wewnątrzszkolne.  

 Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej 
 

Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej: 

NAZWA MIESIĄCA 
CYKL 

TEMATYCZNY 

ZAJĘCIA 

DYDAKTYCZNO - 

UMYSŁOWE 

ZAJĘCIA 

ŻYWEGO 

SŁOWA 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNO - 

TECHNICZNE 

ZAJĘCIA 

UMUZYKALNIAJĄCE 

WRZESIEŃ 

Uczestnictwo w 

Międzynarodowym 

Projekcie 

Edukacyjnym 

„Kreatywne Prace 

Plastyczne”. 

Witaj szkoło, witaj 

nowa świetlico. 

Poznajemy 

świetlicowe 

zwyczaje. 

Omówienie 

regulaminu świetlicy. 

Omówienie procedur 

panujących w 

świetlicy. 

Zapoznanie się 

dzieci. Wdrażanie do 

przestrzegania zasad 

zachowania 

obowiązujących w 

świetlicy. 

Konkurs dotyczący 

zasad panujących w 

świetlicy. 

Wakacyjne 

wspomnienia - 

opowiadanie 

przeżyć 

wakacyjnych. 

Kalambury - jaka to 

zasada? Zabawa 

związane z zasadami 

panującymi w 

świetlicy. 

Zabawy integracyjne. 

Wakacyjne 

wspomnienia 

- praca plastyczna 

kredką ołówkową. 

Stworzenie kontraktu 

świetlicowego w 

formie Kodeksu. 

Witaj szkoło! - nauka 

piosenki. 

Bezpiecznie w 

drodze do szkoły. 

Przypomnienie 

procedur panujących 

Utrwalenie zasad 

ruchu drogowego. 

Zajęcia integracyjne 

na świeżym 

Kolorowanki 

tematyczne. Moja 

Integracyjne zabawy 

ruchowo – muzyczne. 



 w świetlicy. Zasady 

bezpiecznego 

poruszania się po 

drodze – pogadanka. 

Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa 

zachowania się na 

ulicy, zwracanie 

uwagi na znaki 

drogowe i 

sygnalizację. 

Zajęcia adaptacyjne. 

Scenki rodzajowe. 

Zgaduj zgadula - o 

ruchu drogowym. 

Myślenie pytajne - 

trening 

kreatywności. 

Rozmowa 

kierowana na temat 

bezpiecznego 

poruszania się po 

drogach i ulicach. 

powietrzu. droga do szkoły- 

praca plastyczna 

wykonana kredką 

ołówkową. 

Międzynarodowy 

Dzień Kropki. 

Wyklaskiwanie prostych 

rytmów. 

Międzynarodowy 

Dzień Kropki 

Pogadanka  na temat 

książki The Dot, 

którą napisał Peter 

Reynolds (opowiada 

ona o kropce, która 

zmieniła świat małej 

Vashti i dziewczynka 

uwierzyła w siebie. 

Dzień kreatywności, 

zabawy, odkrywania 

talentów. 

 Place plastyczne – 

Zacznij od kropki. 

 

W królestwie 

jesieni 

Przypomnienie 

procedur panujących 

w świetlicy. Jesienne 

zmiany pogody – 

pogadanka. 

Pogadanka na temat 

„Szanuj las i 

zachowuj się w nim 

zgodnie z ustalonymi 

zasadami”. 

Pani Jesień - 

czytanie wierszy o 

tematyce jesiennej. 

Zagadki o tematyce 

jesiennej. 

Starszy czyta 

młodszemu - akcja 

czytelnicza. 

Spacer, obserwacja 

natury. 

Jesienna girlanda z 

liści. 

"Kolorowa jesień" - 

praca wykonana 

akwarelą. 

Tworzenie ilustracji 

do wiersza J. 

Czechowicza 

"Jesień" 

Słuchanie i śpiewanie 

piosenek o jesieni. 

Ogólnopolski Dzień 

Głośnego Czytania 

Głośne czytanie 

książek. 

Udział w 

ogólnopolskiej 

akcji. 

Kalambury. Ilustracja do 

ulubionej książki – 

praca plastyczna. 

Śpiewanie ulubionych 

piosenek. 

Stop agresji! Przypomnienie 

procedur panujących 

w świetlicy. Uczymy 

się rozpoznawać 

różne uczucia i 

emocje. Jak poradzić 

„Kapelusz pełen 

uczuć” - 

pantomimiczne 

przedstawienie 

uczuć i sytuacji. 

Dokończ zdanie np. 

Stop przemocy w 

szkole-wykorzystanie 

dramy. 

Plansza uczuć – 

Przedstawienie 

portretów w różnych 

nastrojach. Miłe 

słowo – plakat. 

Wystukiwanie prostych 

rytmów. Śpiewanie 

piosenek o jesieni. 



sobie z własnym 

gniewem – 

propozycje dzieci. 

„Gdy jestem 

zdenerwowany to 

….” 

PAŹDZIERNIK 

Uczestnictwo w 

Międzynarodowym 

Projekcie 

Edukacyjnym 

„Kreatywne Prace 

Plastyczne”. 

Światowy Dzień 

Zwierząt 

Moje ulubione 

zwierzę – 

wypowiedzi dzieci. 

Zagrożone 

wyginięciem 

zwierzęta w Polsce. 

Zwierzęta domowe i 

sprawowanie nad 

nimi opieki, cechy 

dobrego opiekuna. 

Zagadki – jakie to 

zwierzę? Słuchanie i 

odgadywanie 

odgłosów zwierząt. 

Scenki sytuacyjne – 

dbam o swojego 

pupila. 

Moje ulubione 

zwierzę. 

Zwierzaki – cudaki, 

origami, quilling.. 

Sowa mądra głowa. 

Nauka piosenki. Zabawy 

rytmiczne przy muzyce. 

Słuchanie i odgadywanie 

odgłosów zwierząt. 

Dzień Drzewa Dzień Drzewa - 

oglądanie filmu 

edukacyjnego pt.” 

Od nasionka  do 

drewna” o znaczeniu 

drzew w życiu 

człowieka. 

Ćwiczenia oparte o 

trening umysłu – 

„Jak Ćwiczyć 

Zdolności 

Umysłowe”, „Jak 

ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne 

na powietrzu. 

Konkurs na pracę 

plastyczną – Dzień 

drzewa. 

 

Dzień Edukacji 

Narodowej 

Święto DEN – 

pogadanka. 

Redagowanie życzeń. 

Ciche i głośne 

czytanie 

rymowanek. 

Rozwiązywanie 

rebusów i 

łamigłówek. 

Zabawy ruchowe. 

Zabawy dramowe. 

Laurka dla naszej 

Pani - praca techniką 

łączoną. 

Kwiaty w wazonie. 

Zabawy ze śpiewem. 

Zabawy ruchowe przy 

muzyce. Nauka piosenki 

tematycznej. 

Wędrówki po 

świecie. Podróże. 

Rozpoznawanie 

dawnych i 

współczesnych 

środków lokomocji. 

Wzbogacanie 

słownictwa. 

Swobodne 

wypowiedzi na temat 

podróży. 

Bajki terapeutyczne. 

Tworzenie 

pozytywnych 

wzorców życia 

społecznego - 

storytelling. 

Głowa, ramiona, 

kolana… - zabawa 

ruchowa. 

Parasol. Martwa 

natura. 

Deszczowy poranek. 

Podróż marzeń. 

Upcyclingowy 

zawrót głowy - 

trening kreatywności. 

 

Nauka rymowanek – 

wyliczanek. Piosenki o 

tematyce turystycznej. 

LISTOPAD 

Uczestnictwo w 

Międzynarodowym 

Moja ojczyzna. Praca z mapą – z 

jakimi państwami 

graniczy Polska? 

Warszawa stolicą 

Legenda „Wars i 

Sawa” 

„Kto Ty jesteś” - 

wiersz Władysława 

Wybrane zabawy 

ruchowe. 

Symbole narodowe 

(flaga, godło). Mapa 

Polski. Legendy 

polskie - konkurs 

„ Mazurek Dąbrowskie-

go” Słuchanie piosenek. 

„Płonie ognisko i szumią 

knieje”. 



Projekcie 

Edukacyjnym 

„Kreatywne Prace 

Plastyczne”. 

Polski! 

Tydzień Legend 

Polskich. 

Bełzy. plastyczny. 

Dzień dobry, do 

widzenia, proszę, 

dziękuję - zasady 

savoir - vivre 

stosuję! 

Co to savoir-vivre? - 

swobodne 

wypowiedzi dzieci. 

Ja należy 

zachowywać się w 

teatrze? 

Czytanie wierszy - 

zwrócenie uwagi na 

dykcję, intonację. 

Savoir -vivre dla 

świetliczaka. 

Zabawy ruchowe na 

świeżym powietrzu. 

Zasady savoir - vivre 

- metoda projektu. 

Wspólne śpiewanie 

znanych piosenek. 

Dzień pluszowego 

misia. 

Bajki o misiach.   Zajęcia o misiach.  

Apetyt na zdrowie. 

 

Wdrażanie dobrych 

nawyków 

dotyczących zdrowia. 

Przygotowanie 

scenki rodzajowej 

na temat zdrowia i 

higieny. 

Czytamy wiersze. 

Zabawy ruchowe 

związane z 

ulubionym sportem 

dzieci. 

Owoce i warzywa. 

Piramida żywieniowa 

– praca w grupach. 

Nauka piosenki 

„Szczotka, pasta, kubek”. 

 Święto św. Marcina    Latarnia św. Marcina Nauka piosenki w j. 

niemieckim. 

GRUDZIEŃ 

Uczestnictwo w 

Międzynarodowym 

Projekcie 

Edukacyjnym 

„Kreatywne Prace 

Plastyczne”. 

Grudniowe 

tradycje (Barbórka 

i Mikołajki) 

Skarby pod ziemią, 

praca górników – 

pogadanka. 

Podarunki dla 

najbliższych – 

tradycja Świętego 

Mikołaja. Pamiętamy 

aby sprawiać 

przyjemność bliskim 

– sposoby 

przekazywania sobie 

upominków. 

Redagowanie listu do 

św. Mikołaja. 

Zagadki związane z 

górnictwem. 

Przypomnienie 

zimowych miesięcy. 

Symbolika świąt – 

quiz. 

Spacer w plenerze – 

szukanie oznak zimy. 

Malowanie 

ołówkiem, węglem 

„W kopalni”. Pejzaż 

zimowy. 

Świąteczne 

dekorowanie sali. 

Szkolny konkurs na 

najładniejszą ozdobę 

bożonarodzeniową. 

Nauka piosenki. Zabawy 

ruchowe przy muzyce. 

Fabryka ozdób 

świątecznych. 

Polskie ozdoby 

świąteczne. 

Rozwiązywanie 

krzyżówek, zagadek i 

szarad. 

Słuchanie wierszy o 

tematyce 

świątecznej. 

Słuchanie baśni 

związanych z 

Bożym 

Narodzeniem. 

Spacer po okolicy – 

oglądanie 

świątecznego 

wystroju. Zabawy 

taneczno – ruchowe. 

Pomagam w 

porządkach – 

rysunek. Tworzenie 

ozdób 

bożonarodzeniowych. 

 



Idą święta. Świąteczne tradycje 

– czy je znam i 

pielęgnuję. 

Redagujemy 

życzenia świąteczne i 

noworoczne. 

Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa 

podczas zabaw na 

śniegu i lodzie Bądź 

bezpieczny w sieci” 

–pogadanka jak 

korzystać z Internetu; 

oglądanie filmów z 

cyklu „Owce w 

sieci”. 

Wiersze o tematyce 

świątecznej. 

Alfabetyczna 

choinka – zabawa 

słowotwórcza. 

Gry i zabawy na 

świeżym powietrzu. 

Wykonanie dekoracji 

związanych z 

nadchodzącymi 

świętami: ozdoby 

świąteczne, kartki 

okolicznościowe. 

Prace na konkursy. 

Wspólne kolędowanie. 

Gry i zabawy przy 

muzyce. 

STYCZEŃ 

Uczestnictwo w 

Międzynarodowym 

Projekcie 

Edukacyjnym 

„Kreatywne Prace 

Plastyczne”. 

Witamy zimę! 

Witamy Nowy 

Rok! 

Kalendarz na Nowy 

Rok – zagadki, 

przysłowia. 

Składanie życzeń 

noworocznych. Co 

robić by nie nudzić 

się w czasie 

zimowego wieczoru! 

- pogadanka. 

Czytanie czasopism 

i gazet o tematyce 

noworocznej. 

Czytanie przysłów i 

porzekadeł 

o Nowym Roku. 

Zima- gromadzenie 

słownictwa wokół 

tematu. 

Zabawy na 

powietrzu. 

Moje postanowienia 

na Nowy Rok – 

technika dowolna. 

Wykonanie albumu 

o zimie – praca 

metodą projektu.. 

Pejzaż zimowy. 

Śpiewanie kolęd 

i pastorałek. Zabawy 

ruchowe przy muzyce. 

Śpiewanie piosenek 

o zimie. 

Ach cóż to był za 

bal! 

Karnawał- co to 

takiego? – 

pogadanka. Mój strój 

karnawałowy – 

pogadanka. 

Zagadki 

pantomimiczne -

„Kim będę na 

balu?”. Czytanie 

baśni. 

Bal karnawałowy dla 

świetliczaków - 

współpraca biblioteki 

i samorządu 

szkolnego. 

Spacery. 

Przygotowanie masek 

karnawałowych. 

Wykonanie 

kotylionów. 

Zimowe pejzaże. 

Różne style w muzyce: 

muzyka klasyczna, 

ludowa, rozrywkowa, 

młodzieżowa. Zabawy 

przy muzyce. Śpiewanie 

piosenek o zimie. 

Karnawałowe pląsy przy 

muzyce dyskotekowej. 

Dzień Babci i 

Dziadka 

Moi dziadkowie- rola 

babci i dziadka w 

rodzinie. Pogadanka 

„Okazywanie 

szacunku i 

serdeczności dla 

Układanie 

wierszyków dla 

dziadków. Czytanie 

wierszy. Zabawy z 

tekstem. 

Gry i zabawy w 

parach. 

Kwiaty dla babci – 

wyklejanka. 

Wykonanie laurki dla 

dziadków. Kwiaty z 

papieru. 

Zabawy przy muzyce. 

Proste kroki taneczne. 



ludzi starszych”. 

Moja rodzina „Moja rodzina” – 

indywidualne 

wypowiedzi dzieci. 

”Jak ja i moja 

rodzina spędzamy 

wolny czas?” – 

pogadanka. Moje 

drzewo 

genealogiczne. 

Zabawa z tekstem 

„Jak pomagam 

w swoim domu?” - 

pantomima. 

Słuchanie wierszy 

czytanych przez 

nauczyciela. 

Gry i zabawy 

skoczne. 

„Jak spędzam czas ze 

swoją rodziną?”. Mój 

wymarzony dom” 

Wykonanie portretu 

swojej rodziny. 

Zabawy z 

rodzeństwem – 

rysunek. 

Tańce i pląsy przy 

różnych stylach muzyki 

Zabawa rytmiczna ze 

śpiewem – proste kroki 

taneczne. Interpretacja 

ruchowa utworu 

wybranego przez dzieci. 

LUTY 

Uczestnictwo w 

Międzynarodowym 

Projekcie 

Edukacyjnym 

„Kreatywne Prace 

Plastyczne”. 

Bezpieczni w sieci Propagowanie 

działań na rzecz 

bezpiecznego 

dostępu dzieci i 

młodzieży do 

zasobów 

internetowych oraz 

promocja 

pozytywnego 

wykorzystania 

Internetu. 

Quiz wiedzy o 

Internecie. 

Netykieta. Czym są 

te zasady? – burza 

mózgów. 

Gry i zabawy 

ruchowe. 

Tworzenie plakatów 

o bezpieczeństwie w 

sieci – technika 

dowolna. 

Zabawy rytmiczne przy 

muzyce. 

Ruch to zdrowie Wdrażanie do dbania 

o własne zdrowie. 

Zapoznanie dzieci ze 

znaczeniem hasła 

„Ruch to zdrowie”. 

Rozmowa o różnych 

dyscyplinach 

sportowych 

i znanych 

sportowcach – burza 

mózgów. 

Dyscyplina 

sportowa- zgaduj 

zgadula. 

Skojarzenia 

związane z 

pojęciem – ruch! 

Mapa myśli. 

Świetlicowy turniej 

sportowy – Dwa 

ognie. 

Wykonanie plakatu 

„Ruch to zdrowie”. 

Moja ulubiona 

dyscyplina sportowa 

– technika dowolna. 

Przedstawienie 

postaci w ruchu. 

Ćwiczenia i zabawy 

rytmiczne przy muzyce. 

Słuchanie muzyki 

relaksacyjnej. 

MARZEC 

Uczestnictwo w 

Międzynarodowym 

Projekcie 

Edukacyjnym 

Dzień Kobiet Pogadanka na temat 

Dnia Kobiet. 

Redagowanie życzeń. 

Zapoznanie dzieci z 

zawodami 

wykonywanymi 

przez kobiety. 

Czytanie wybranych 

wierszy. 

Zgadnij – zgadula – 

jaki to kwiat. 

Rozwiązywanie 

krzyżówek, 

rebusów. 

Gry i zabawy 

skoczne. 

Wykonanie gazetki 

okolicznościowej. 

„Portret mojej Pani” 

– technika dowolna. 

Zabawy rytmiczne przy 

muzyce. Słuchanie 

znanych melodii – 

rozpoznawanie piosenek. 



„Kreatywne Prace 

Plastyczne”. 

Wzbudzanie 

szacunku do pracy. 

Twórczość ludowa Znaczenie twórczości 

ludowej w kulturze 

narodowej. 

Zapoznanie z 

różnymi regionami 

Polski: muzyką i 

strojami ludowymi. 

Jak wygląda nasz 

strój regionalny – 

opis stroju. Tradycje 

ludowe naszego 

regionu. 

Przegląd albumów 

ze strojami 

ludowymi. 

Przegląd zdjęć 

rzemiosła 

ludowego. 

Czytanie tekstu 

związanego ze 

sztuką ludową. 

Gry i zabawy 

ruchowe na 

powietrzu. Spacer po 

okolicy. 

Wycinanie z 

kolorowego papieru 

serwetek – 

wycinanka ludowa. 

Strój ludowy. 

Projektowanie wzoru 

haftu. 

Słuchanie piosenek i 

przyśpiewek ludowych. 

Słuchanie piosenek w 

wykonaniu zespołu 

„Śląsk”. 

Kim chcę zostać? Typowe męskie i 

damskie zawody – 

pogadanka. Mój 

wymarzony zawód – 

rozmowa dzieci. 

Zawody i narzędzia, 

czyli łączenie w 

pary – zadania. 

Zagadki o 

zawodach. Wywiad 

z przedstawicielem 

danego zawodu 

Gry i zabawy 

ruchowe na 

powietrzu. Spacer po 

okolicy 

„Kim będę, gdy 

dorosnę?” – rysunek 

Ilustracja do książki 

Cz. Janczarskiego 

„Jak Wojtek został 

strażakiem”. Mój 

wymarzony zawód. 

Słuchanie piosenki. 

Ułożenie układu 

tanecznego i ćwiczenie 

przy muzyce. 

Nadchodzi wiosna „Wiosna” – 

swobodne rozmowy 

z uczniami na temat 

zaobserwowanych 

zmian zachodzących 

w przyrodzie. 

Omówienie 

charakterystycznych 

cech przedwiośnia. 

Rozwiązywanie 

krzyżówek i zagadek 

o wiośnie. 

Czytanie wiersza 

Konkurs pięknego 

czytania wierszy o 

tematyce wiosennej. 

Spacer po okolicy – 

oglądanie zmian 

zachodzących w 

przyrodzie. Gry i 

zabawy ruchowe. 

Wykonanie gazetki 

okolicznościowej. 

„Wiosenny obraz” – 

pejzaż. Wykonanie 

elementów 

dekoracyjnych 

(motyle, kwiaty, 

ptaszki, owady itp.) 

Projekt - więzi i role 

grupowe. 

Rytmizacja przysłów 

związanych z marcem z 

uwzględnieniem różnej 

dynamiki. „Wiosna” – 

wysłuchanie fragmentu 

„Czterech pór roku” 

Vivaldiego. 

Dzień Wody Wyrabianie 

nawyków 

oszczędzania 

„zapasów Ziemi”. 

  Konkurs na pracę 

plastyczną – Dzień 

Wody. 

 

Rozwijamy nasze 

hobby i 

Czas wolny – jak go 

pożytecznie 

Formy spędzania 

czasu wolnego – 

Odgrywanie scenek 

pantomimicznych 

Moje hobby i 

zainteresowania – 

Koncert piosenek 

świetlicowych. 



zainteresowania. wykorzystać? – 

rozmowa kierowana. 

burza mózgów. ukazujących 

zainteresowania i 

pasje. 

praca plastyczna – 

technika dowolna. 

KWIECIEŃ 

Uczestnictwo w 

Międzynarodowym 

Projekcie 

Edukacyjnym 

„Kreatywne Prace 

Plastyczne”. 

Przyroda wokół 

nas. 

Rozbudzanie uczucia 

radości z powodu 

nadejścia wiosny. 

Rozwijanie 

spostrzegawczości 

poprzez obserwację 

otaczającej przyrody. 

Czytanie wierszy 

związanych z 

tematem przyrody. 

Krzyżówki, rebusy. 

Zabawy ruchowe. Gospodarstwo” – 

malowanie farbami 

plakatowymi. 

Krajobraz. 

„Co to za piosenka?” – 

wyklaskiwanie rytmu, 

murmurando. Pląsy przy 

muzyce. Zabawa ze 

śpiewem 

Wielkanocne ABC Poznajemy 

wielkanocne 

zwyczaje – 

pogadanka. Wspólne 

układanie 

wielkanocnych 

życzeń. 

Pantomimiczne 

przedstawianie 

tradycyjnych 

obrzędów 

wielkanocnych. 

Czytanie wierszy o 

tematyce 

wielkanocnej. 

Zabawy w kole. Wykonanie gazetki 

okolicznościowej. 

„Jak świętujemy 

śmigus – dyngus?” . 

„Wielkanocny 

koszyk” Wykonanie 

elementów 

dekoracyjnych 

związanych 

tematycznie z 

Wielkanocą. 

Wyklejanie baranka z 

włóczki. 

Wielkanocny 

zajączek lub 

wielkanocne 

kurczątko. Konkurs 

na najpiękniejszą 

ozdobę świąteczną. 

Zabawa „Chór zwierząt”. 

Zabawa muzyczno – 

ruchowa. Słuchanie i 

śpiewanie piosenek. 

Dzień Ziemi. Segregujemy odpady 

- pogadanka, 

praktyczne 

wskazówki. 

Wymyślanie haseł 

propagujących 

ekologię. Swobodne 

wypowiedzi dzieci na 

temat: „Jak 

szanujemy naszą 

Czytanie wierszy 

nawiązujących do 

tematu. Drama: 

Prośby Ziemi 

skierowane do 

dzieci i dorosłych. 

Spacer po okolicy – 

podziwianie 

przyrody. Podania i 

chwyty kółka ringo. 

Drzewo daje życie” – 

rysunek. „Jak dbam o 

środowisko?” – 

technika dowolna. 

„Szanuj zieleń” – 

próba 

zaprojektowania 

plakatu o ochronie 

przyrody. „Wiosenny 

motylek” – 

Zabawy ze śpiewem. 

Swobodna interpretacja 

ruchowa utworu. 

Naśladowanie głosów 

przyrody. 



planetę?”. Przyczyny 

zatruwania 

środowiska – 

pogadanka. 

wyklejanka. 

Mali aktorzy Rozbudzanie u dzieci 

pozytywnych emocji 

w grupie 

rówieśniczej. 

Umacnianie więzi 

poprzez odgrywanie 

wylosowanych 

scenek 

tematycznych. 

Wspólne czytanie 

tekstu. Wcielanie się 

w różne role. 

Międzynarodowy 

Dzień Książki dla 

Dzieci. 

Zabawy integracyjne. Malowanie 

wspólnego plakatu 

"Świetlica jak teatr". 

Zajęcia ruchowo-

muzyczne. Śpiewanie 

piosenek wybranych 

przez uczniów. 

MAJ 

Uczestnictwo w 

Międzynarodowym 

Projekcie 

Edukacyjnym 

„Kreatywne Prace 

Plastyczne”. 

Święta majowe Rozmowa na temat 

świąt narodowych: 1 

Maja i 3 Maja. 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych i 

tożsamości 

narodowej. 

Wdrażanie do 

poszanowania 

własności swojej i 

cudzej. 

Czytanie wierszy 

związanych z 

tematem. 

Odgadywanie 

zagadek „Kto to 

jest...” –kojarzenie 

nazwy zawodu z 

wykonywaną pracą. 

Konkursy 

sprawności. Zabawy 

ruchowe (rzut 

piłeczką do celu, 

wyścigi w workach). 

Zabawy ruchowe 

przy muzyce 

kształtujące refleks, 

spostrzegawczość. 

Wykonanie 

chorągiewki z 

papieru. Kwiaty 

majowe – technika 

dowolna. Wykonanie 

rysunku na podstawie 

przeczytanych 

wierszy o świętach 

majowych. 

Nauka piosenki. 

Słuchanie utworów 

muzycznych. 

Owoce i warzywa. Witaminy w 

warzywach i 

owocach Żyjmy 

zdrowo” – zwrócenie 

uwagi na właściwe 

odżywianie się. 

„Które warzywa i 

owoce najbardziej 

lubię „Swobodne 

wypowiedzi 

uczniów. 

Czytanie wierszy. 

Inscenizacja utworu 

Jana Brzechwy pt. 

”Na straganie”. 

Owocowe zagadki i 

krzyżówki. 

Rebusy. 

Spacer po okolicy. 

Gry i zabawy 

zespołowe. 

Najsmaczniejsze 

warzywo” – 

wydzieranka. 

Ilustracja do wiersza 

J. Brzechwy pt. „Na 

straganie”. 

Przygotowanie 

surówki lub sałatki 

warzywnej. Obrazek 

z warzywnych i 

owoców. 

Mój ulubiony zespół 

muzyczny – piosenki 

wybrane przez uczniów. 

Utrwalenie poznanych 

piosenek. Nauka 

piosenki. 

Święto mojej 

mamy 

„Moja mama” -

opowiadanie dzieci. 

Redagowanie życzeń 

Zagadka ruchowo –

naśladowcza 

„Zgadnij, co robi 

Ćwiczenia 

oddechowe. 

Konkurencje 

„Portret mojej 

mamy” – rysunek 

ołówkiem. Laurka dla 

Nauka piosenki pt. „A ja 

wolę moją mamę”. 

Słuchanie muzyki 



okolicznościowych. 

Rozmowa na temat: 

„Jak pomagam mojej 

mamie?”. Słuchanie 

opowiadania 

J. Papuzińskiej pt. 

„Czar dla mamy” z 

książki „Nasza mama 

Czarodziejka”. 

mama”. Czytanie 

wierszy 

poświęconych Dniu 

Matki. 

sportowe na boisku 

szkolnym. 

Gry i zabawy. 

mamy. Upominek dla 

mamy – wykonanie z 

tektury i włóczki 

serca dla mamy. 

rozrywkowej. Słuchanie 

piosenek dziecięcego 

zespołu. 

Na majowej łące. Jakie znamy nazwy 

kwiatów i owadów 

żyjących na łące. 

Tworzymy opowieści 

słowne z 

wykorzystaniem 

zdobytych 

wiadomości 

przyrodniczych. 

Rozwijanie 

zainteresowań 

przyrodniczych. 

Rozwijanie 

spostrzegawczości 

poprzez obserwację 

otaczającej przyrody. 

Czytanie wierszy o 

tematyce 

przyrodniczej. 

Zgadnij co to za 

owad, kwiat... (czy 

mlecz ma żółte 

płatki..) 

Spacer po okolicy – 

podziwianie 

przyrody. 

W świecie owadów. 

Łąka – co w trawie 

piszczy. 

Kwiaty. 

Słuchanie utworów. 

Śpiewanie piosenek. 

Swobodna interpretacja 

utworów. 

CZERWIEC 

Wszystkie dzieci 

nasze są. 

Prawa Dziecka. 

„Dzieci mają prawa.” 

– omówienie 

podstawowych praw 

dziecka. Próba 

odpowiedzi na 

pytanie: „Co łączy, a 

co różni dzieci na 

całym świecie?” -

tolerancja. 

Co by było wtedy 

gdy na ziemi rządziły 

dzieci? 

Udział w 

ogólnopolskiej akcji 

Jak nie czytam - jak 

czytam.. Czytanie 

wierszy związanych 

z tematem. Zabawa: 

„O kim mowa?” – 

opis słowny 

wyglądu dzieci 

różnych 

narodowości. 

Zabawy ze 

współzawodnictwem. 

„Mój Dzień Dziecka” 

– rysunek kredką. 

„Nasi koledzy z 

innych krajów” – 

rysunek 

„Ja za dziesięć lat” – 

technika dowolna. 

„Moja ulubiona 

zabawka” – 

wycinanie z 

kolorowego papieru. 

Dziecięce czary mary 

– malowanie farbami. 

Tańce i pląsy przy 

muzyce. Nauka piosenki. 

Interpretacja ruchowa 

utworu. 

Wreszcie lato! Obserwowanie Czytanie wierszy. Spacer po okolicy – Wykonanie gazetki Pląsy przy muzyce. 



zmian, jakie 

nastąpiły w 

przyrodzie; 

swobodne 

wypowiedzi dzieci na 

temat lata i sposobu 

spędzania czasu 

wolnego; 

doskonalenie 

umiejętności zabawy 

i gry w zespole. 

Kolorowanki. 

Rebusy 

oglądanie zmian 

zachodzących w 

przyrodzie. Gry i 

zabawy ruchowe. 

Kolory. Gry 

zespołowe. 

okolicznościowej. 

„Babie lato” praca 

malarska. 

Wykonanie 

elementów 

dekoracyjnych. 

Latawiec. 

Nauka piosenek. 

Interpretacja ruchowa 

utworów. 

Dzień Ojca. 

Wakacje już tuż, 

tuż 

Opisywanie wyglądu 

zewnętrznego i cech 

charakteru taty-

wypowiedzi dzieci. 

Układanie życzeń dla 

taty z rozsypanki 

wyrazowej. Moje 

wakacyjne plany – 

rozmowa z dziećmi. 

Przypomnienie zasad 

bezpiecznego 

poruszania się po 

drodze – sposób na 

bezpieczne wakacje. 

„Z rodziną” – 

zabawa dramowa. 

Drama: Giełda 

wakacyjnych 

pomysłów. 

Turniej gier i zabaw 

zręcznościowych. 

Codzienna 

gimnastyka receptą 

na zdrowie. Zabawy 

grupowe na 

powietrzu: Dwa 

ognie. Zabawa 

ruchowa z 

elementami 

podskoków. 

Portret taty. 

Wykonanie 

upominku dla taty – 

krawat z tektury. 

Ilustracja do wiersza 

rysunek kredkami. 

Projektowanie 

znaków 

bezpieczeństwa 

związanych z 

wakacyjnymi 

przestrogami. 

Ulubione zabawy przy 

muzyce. Wspólne 

śpiewanie jako sposób na 

dobry humor. Pląsy przy 

muzyce rozrywkowej. 

 

Wychowawcy świetlicy: 

Mariola Zmarzlik, Anna Charysz, Agnieszka Zaik, Agata Juraszczyk – Bogocz. 


