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Roczny plan pracy świetlicy realizowany jest z uwzględnieniem wieku oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz możliwości
organizacyjnych.

WRZESIEŃ

1-3 września

Witamy nowy rok szkolny w
świetlicy

1.Zasady zachowania w sali świetlicowej, stołówce, szatni i na placu zabaw.
2.Zapoznanie z regulaminem świetlicy, stworzenie kontraktu świetlicowego.
3. Pogadanka na temat poszanowania zabawek, gier i sprzętu znajdującego się w sali. Integracja grupy
świetlicowej. Zabawy integrujące grupę “ Tworzymy wspólne opowiadanie”, “Kim jestem”.

Dni Tematyczne:
1.09 - Dzień weterana

6 – 10 września

Bezpieczeństwo w szkole, na
drogach i ulicach

 

1.Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania w szkole, w świetlicy, w stołówce, w szatni, w toalecie,
na podwórku.
2.Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
3.Rozmowa na temat znaków drogowych na podstawie prezentacji multimedialnej i  filmików
edukacyjnych.
4.Zabawa „Czy znasz te znaki?” –rozpoznawanie znaków drogowych. Odblask -ważny element przy
tornistrze.
5.Praca plastyczno-techniczna pt. Znaki drogowe. Zabawa ruchowa „Sygnalizacja świetlna”.

Dni Tematyczne:



8.09 - Dzień dobrej wiadomości

13  – 17 września

Wakacyjne pamiątki

 

1.Swobodne wypowiedzi nt. Jak spędziłem wakacje?
2.Plecak pełen wspomnień -oglądanie pamiątek z podróży i wyjazdów. Rozmowy o sposobach spędzania
czasu wolnego.
3.Praca plastyczna  „Scenki z minionego lata”.
4.Zapoznanie z mapą Polski –wyszukiwanie miejsc wyjazdów, wycieczek.
5.Zabawy słowne –rebusy, zagadki i krzyżówki zgodne z tematem tygodnia. Zabawy ruchowe; chusta
animacyjna.

Dni Tematyczne:
13.09 - Dzień programisty
18.09 - Międzynarodowy dzień geologa

20 - 24 września

Kolorowa jesień!

 

1.Ozdabiamy świetlicę-wykonanie jesiennych prac plastycznych i rozwieszenie ich w sali.
2.Zmiany w przyrodzie jesienią. Określenie charakterystycznych cech jesieni. Wypowiedzi na temat
piękna polskiej jesieni na podstawie wiersza „Jesienna pogoda” J. Kulmowej.
3.Nauka piosenki “Idzie jesień”. Zabawy ruchowe przy muzyce.
4.Praca plastyczna “ Pani jesień” z wykorzystaniem przyniesionych “darów jesieni”.
5.Rebusy, quizy, puzzle online.

Dni Tematyczne:
21.09 - Międzynarodowy dzień pokoju
26.09 - Międzynarodowy dzień języków obcych



27 września –
1 października

Kilka słów o dobrym
wychowaniu

 

 

1.Zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam. Zabawy utrwalające nawyk stosowania
zwrotów grzecznościowych.
2.Pogadanka na temat kultury osobistej w szkole i poza nią. Omawianie wybranych sytuacji z życia
codziennego i związanych z nimi zachowań. Scenki dramowe.
3.Wdrażanie do właściwych postaw związanych z kulturą bycia -zasady uprzejmości i życzliwości
wobec innych. Kultura zachowania się przy stole, kształtowanie nawyków higienicznych.
4.Savoir vivre -co oznacza –rozmowa kierowana. Czytanie fragmentów książki „Bon czy ton.
Savoir-vivre” Grzegorza Kasdepke. Ilustracje rysunkowe do książki.

Dni Tematyczne:
30.09 - Dzień Chłopaka
30.09 - Światowy dzień rzek

ZAWÓD MIESIĄCA: geolog
MIASTO MIESIĄCA: Poznań

PAŹDZIERNIK

4 – 8 października

 Nasi przyjaciele - Nasze
zwierzęta

 

1. Światowy Dzień Zwierząt 04.10 rozwiązywanie quizów, zagadek, czytanie

wierszy np. (Jan Brzechwa „Zoo”) i ciekawostek na temat zwierząt.

2. Jak możemy pomóc zwierzętom. Scenki sytuacyjne – dbam o swojego czworonożnego przyjaciela

3. Oglądanie zdjęć naszych pupili. „Praca plastyczna – „Ja i mój pupil” – technika dowolna

4. Rozmowy na temat zwierząt domowych oraz sposobów sprawowania nad nimi



opieki . Spisujemy wspólnie cechy dobrego opiekuna. Słuchamy piosenki o zwierzętach (np. „Puszek
Okruszek”, „Kundel bury”)

5. Zwierzęta domowe i gospodarcze.  Rozmowa kierowana nt. roli zwierząt w życiu człowieka. Film
edukacyjny o zwierzętach gospodarskich

Dni Tematyczne:
04.10 Światowy Dzień Zwierząt
06.10 Dzień borsuka,
08.10 Dzień ośmiornicy

11 – 15 października

Dzień Edukacji Narodowej

1. Cechy idealnego nauczyciela – burza mózgów   . Robimy plakat

2. Kto pracuje w naszej szkole? Wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły

3. Redagowanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej- praca plastyczna:robimy laurki, itp.

4. Nauka piosenki ”Nauczyciel dobrze wie....”Tekst: Ewa Kowalska
Muzyka: Janusz Piątkowski

5. Dlaczego i jak dbamy o higienę?- tworzymy grupowy plakat

Dni Tematyczne:
14.10 Dzień Edukacji Narodowej
15.10 Światowy Dzień mycia rąk

18 –22 października
1. Tradycje kuchni polskiej-jakie znamy potrawy, co lubimy, co umielibyśmy przygotować.



Kuchnia w różnych krajach
europejskich

 

2. Moja ulubiona potrawa- praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem różnych materiałów
plastycznych.

3. Witaminy i sole mineralne w owocach i warzywach – co to takiego? Uczymy się piosenki-
“Witaminiki” wyk. Fasolki

4.Znaczenie spożywania owoców i warzyw dla naszego zdrowia, burza mózgów.

5. Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania, omówienie zaleceń zawartych w piramidzie zdrowia.
Robimy piramidę zdrowia.

Dni Tematyczne:
20.10 Dzień leniwca
20.10 Dzień szefa kuchni

 25 – 29 października

 Wyprawa do lasu - zbieramy
grzyby

1.Zapoznanie z podstawowymi gatunkami grzybów (atlas grzybów,internet) i zasadami ich zbierania.

2. Uczymy się piosenki” Zbieramy grzyby”.Słowa – Agnieszka Galica Muzyka – Tadeusz Pabisiak

3. Praca plastyczna- Atlas grzybów jadalnych i niejadalnych ( praca w parach)

4. Jak nie zgubić się w lesie?  Co to jest kompas? Jak sprawdzić strony świata?

5. Dzień origami- zapoznanie się z historią, techniką origami oraz robimy proste origami np.:. lisek,
nietoperz, gołąbek itp

Dni Tematyczne:
24.10 Światowy Dzień Origami
25. Światowy Dzień Makaronu
28.10 Dzień miłośników pluszaków



ZAWÓD MIESIĄCA: neurolog
MIASTO MIESIĄCA:  Warszawa

LISTOPAD

2 – 5 listopada

 Czas pamięci i zadumy nad
tymi co odeszli

1.Praca plastyczna - witraż - światełko dla   zmarłych   jak wykonać witraż
2. Rozmowa o tym, dlaczego obchodzimy dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.( - Kiedy i w jaki sposób

obchodzimy dzień Wszystkich Świętych? – Jak Polacy przygotowują się do obchodzenia tego dnia? - Jaka jest
polska tradycja związana z tym dniem? - Jak zachowujemy się na cmentarzu? - Co to są Zaduszki i kiedy je
obchodzimy? (2 listopada) - Jaka jest polska tradycja związana z tym dniem? Współcześnie w Zaduszki
organizuje się koncerty, wystawy i spektakle poświęcone zmarłym artystom, wydaje okolicznościowe
czasopisma i książki. – Dlaczego zapalamy na grobach znicze?)
Przeczytanie wiersza oraz własna interpretacja za pomocą rysunku (J. Kulmowa, "W zaduszki")

3 . filmy: na temat ważnych cmentarzy  min. Na warszawskich powązkach czy zasłużonych wielkopolan.
4. . Dzień postaci z bajek

Rozwiązywanie tytułów bajek na podstawie zagadek. Jaka to bajka?” – zabawa w skojarzenia.  Bajkowe
puzzle , oglądanie znanych bajek oraz słuchanie .

Dni Tematyczne:
1.11 - Wszystkich Świętych
2.11 Dzień Wszystkich świętych - zaduszki
3.11 Hubertus - dzień myśliwych
5.11 Dzień postaci z bajki

8  – 12 listopada

 Święto Niepodległości

2.  Dzień seniora  - piszemy, rysujemy  kartki z życzeniami dla osób starszych .
3.  Dzień wynalazcy  - rozmowa na temat słynnych wynalazców,  ukazanie  sylwetek słynnych wynalazców ,

praca plastyczna pt ,, Mój wynalazek dla ludzkości “
4. 11 listopada   - praca plastyczna tworzę kotylion , rozmowa na tematy patriotyzmy  , kim byli patrioci ,

ukazanie sylwetek patriotów .Praca plastyczna  -  pt ,,Robię kotylion”



5. Zapoznanie się z wierszem  pt ,, Rogal świętomarciński “ ( rozmowa na temat Rogala Świętomarcińskiego  -
patriotyzm lokalny

Dni Tematyczne:

9.11 Światowy Dzień Wynalazcy

11.11 Święto Niepodległości , Dzień Służby Celnej ,

13.11  Światowy dzień Osoby Niewidomej

14.11 Dzień Seniora

 
15 – 19 listopada

  Życzliwi zawsze i wszędzie

1.Przypomnienie zasad dobrego zachowania. Kodeks życzliwego człowieka - praca w grupach.
2.Tolerancja - film edukacyjny. Wykonanie tolerancji przy użyciu materiałów do recyklingu.
3. Nauka piosenki o życzliwości i tolerancji. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
4.Zajęcia integrujące grupę- nasze mocne strony. Scenki dotyczące życzliwych i życzliwych zachowań.
Ćwiczenia relaksacyjne ułatwiające wyciszenie.
5. Mam prawo do… Burza mózgów. Prawa Dziecka - wykonanie plakatu w grupach.

Dni Tematyczne:
16.11. Dzień Tolerancji
20.11. Dzień Praw Dziecka
21.11. Dzień Życzliwości

22 – 26 listopada

Zdrowo i sportowo

 

1. Olimpiada w Jarzynowie- sportowe zawody warzywne.
2. Witaminy- gdzie jest ich najwięcej? Wykonywanie śniadaniówki z ulubionymi warzywami i

owocami.
3. Wszystko o buraku - filmy edukacyjne, prezentacja dotyczącą tego warzywa. Praca plastyczna

wydzieranka buraczana.
4. Poznajemy historię Pluszowego Misia. Układamy choreografię piosenki “Pluszowy miś”.



5. Jak się relaksować? Zajęcia relaksacyjne pt. “Uważność i spokój żabki”.

Dni Tematyczne:
24.11. Dzień Buraka
25.11. Dzień Pluszowego Misia

ZAWÓD MIESIĄCA: dziennikarz
MIASTO  MIESIĄCA: Kraków

GRUDZIEŃ

 

29 listopada –
3 grudnia 

 Mikołajki

1.Poznanie historii św. Mikołaja oraz tradycji z nim związanych w różnych regionach Polski.
2. Święty Mikołaj- portret
3. List do św. Mikołaja z zachowaniem form listu.
4.Adresowanie koperty - krótkie wypowiedzi nt. drogi listu od nadawcy do adresata;
5.Rozmawiamy o tym, czym jest niepełnosprawność oraz o tolerancji (z Okazji Międzynarodowego
Dnia Niepełnosprawnych).

Dni Tematyczne:
03.12 - Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych
06.12 - Dzień św. Mikołaja

 

6 – 10 grudnia

 Rodzina

1. Moja rodzina- swobodne wypowiedzi uczniów na temat rodziny połączone z przyniesieniem
pamiątek, zdjęć.
2. Drzewo genealogiczne- praca techniczno plastyczna
3. Słuchanie piosenek o danej tematyce i nauka wybranej np. ,,To co dobre się zaczyna, gdzie pojawia
się rodzina”,,,Joszko Broda, Dzieci z Brodą, Pełna Chata”



4. Ramka na rodzinną fotografię - praca plastyczna
5.Zabawy ruchowe; chusta animacyjna.

Dni Tematyczne:
10.12. - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

13 – 17 grudnia

 Dekoracje świąteczne

 

1. Styropianowe bombki – praca techniczna
2. Choineczki z drewnianych patyczków- praca techniczna
3. Zimowy lampion - słoik
4. Zabawy śniegiem - tworzymy śnieg z pieluch ( zabawa sensoryczna)
5. Konkurs na najdłuższy łańcuch z papieru

Dni Tematyczne:
17.12 - dzieci Braci Wright ( pierwsza podróż samolotem)

 

20 - 23 grudnia

Kolędowanie

1.Kultywowanie tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia; -Utrwalenie wiedzy na temat tradycji i
zwyczajów bożonarodzeniowych. − Tradycje i zwyczaje świąteczne w Polsce. Poznanie różnych
tradycji i zwyczajów świątecznych w Polsce

2. Nauka piosenki „Kolęda”, podkreślenie nastroju świątecznego.
3. „Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich, układanki, zagadki. − „Noc cudów” - czytanie

wybranych opowiadań wigilijnych.
4.− Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.

Dni Tematyczne:

ZAWÓD MIESIĄCA: artysta
MIASTO  MIESIĄCA: Szczecin



STYCZEŃ

 
3 – 5,7 stycznia 

Gdy Nowy Rok w progi,

to stary rok w nogi

1. Wspomnienia i refleksje związane z przeżyciami świątecznymi i noworocznymi; nasze sukcesy i
niepowodzenia, próba podsumowania starego roku (plakat).

2. Układanie i zapis naszych postanowień i marzeń na nowy rok. Co to jest kalendarz? – rozmowa
kontrolowana. Zajęcia muzyczne – relaksacja przy dźwiękach muzyki klasycznej.

3. Rozmowa/ prezentacja multimedialna na temat sposobów witania Nowego Roku w różnych kulturach.

4.. Praca plastyczna wielkoformatowa- „Z górki na pazurki”

Dni Tematyczne:
4 stycznia – Światowy Dzień Braille’a
6 stycznia- Święto Trzech Króli

  

10 – 14 stycznia

 Bezpieczne ferie

 Moje serce dla babci i dziadka

1. Bezpieczne zabawy na śniegu- rozmowa kierowana, film edukacyjny
rozmowa o bezpieczeństwie i zagrożeniach zabaw zimowych oraz przystosowaniu się do czynników
atmosferycznych zachodzących w danej porze roku.

2. Promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji. „Czapka i
szalik”-ubieramy się stosownie do warunków pogodowych (quiz, praca plastyczna).

3. Zabawy z chustą animacyjną. Zabawy dramowe, scenki sytuacyjne- „Bezpieczne ferie”.

4. „Moja babcia i mój dziadek to wspaniali są dziadkowie”- nauka piosenki. Zabawy muzyczne,
poznajemy piosenki o babci i dziadku.

5. Z laurką i kwiatami dla babci i dziadka- zajęcia plastyczne.



Dni Tematyczne:
15 stycznia – Dzień Kapelusza
21 stycznia- Dzień Babci
22 stycznia- Dzień Dziadka

ZAWÓD MIESIĄCA : tłumacz
MIASTO MIESIĄCA: Toruń

  LUTY

  31 stycznia-  4 lutego

Najpiękniejsze zimowe
baśnie…

1. Baśnie J. Ch. Andersena – zapoznanie z sylwetką pisarza, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;
kształtowanie postaw moralnych; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i opowiadania
wybranych baśni.
2. Ulubiony baśniowy bohater, poznanie i ocena baśniowych postaci.
3. Praca plastyczna – ilustracja ulubionej baśni.
4. Fikcja a rzeczywistość . Zimowe baśnie; kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni
plastycznej .
5. Oglądanie  ulubionych baśni. (link poniżej)

Dni Tematyczne:
02.02 Dzień pozytywnego myślenia



7 – 11 lutego

Karnawałowe szaleństwa

1.Pogadanka na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych
2.Maski karnawałowe odrysowywanie, wycinanie, ozdabianie.
3.Zabawa karnawałowo - taneczna/ chusta klanza.
4.Karnawał na świecie- oglądanie zdjęć/filmów.
5.Praca plastyczna- pizza( technika dowolna)

Dni Tematyczne:
09.02 Dzień pizzy

 

14 – 18 lutego 

 

Walentynki

1.Zapoznanie z tradycją obchodzenia walentynek i ich patronem.
2.Mój najlepszy przyjaciel. Rozwijanie koleżeństwa i przyjaźni
3.Okazywanie sobie sympatii – kartki walentynkowe.
4.Zabawy walentynkowe- konkursy, wróżby.
5.Jak nauczyć dzieci szacunku do zwierząt? Praca plastyczna- kotki z papieru(krokotak)

Dni Tematyczne:
14.02 Walentynki
17.02 Światowy dzień kota

21 – 25 lutego 

„Niezwykła podróż śladami legend
poznańskich”

1.“Założenie Poznania”- poznanie i omówienie treści.
2.”Poznańskie koziołki” - poznanie i omówienie treści.
3.”Szary dziadek z Poznania” - poznanie i omówienie treści.
4.”Król kruków”- poznanie i omówienie treści.
5.Praca plastyczna wybranej legendy.

https://wrolimamy.pl/nauczyc-dzieci-szacunku-zwierzat/


Dni Tematyczne:
24.02 Tłusty czwartek

ZAWÓD MIESIĄCA: tłumacz
MIASTO MIESIĄCA:  Gdańsk

  MARZEC

 

28 luty –4 marca

Sowa mądra głowa

 

1. Łamigłówki mądrej sówki! Pracujemy na tabletach - quizy z aplikacją kahoot
2. Praca plastyczna z papierowego talerzyka - Sowa (załącznik nr 1)
3. Tworzymy własną łamigłówkę - wykreślanka, krzyżówka, rebus
4. Nauka piosenki ,,Sowa mądra głowa” (załącznik nr 2)
5. Łamigłówki matematyczne - praca w parach. Mistrz matematyki - zabawy matematyczne na tabletach

Dni Tematyczne:
1.03 Dzień Sowy

 

7 – 11 marca

Święto kobiet

 

1. Jakie zawody wykonują kobiety? Poznanie wybranych zawodów wykonanych przez kobiety –
rozwiązywanie zagadek i rebusów.
2. Kto jest dżentelmenem, a kto damą - zasady dobrego zachowania względem kobiety
3. Portret najważniejszej kobiety w moim życiu – praca plastyczna.
4. Sylwetki sławnych kobiet - kalambury
5. Praca plastyczna - bukiet kwiatów dla mamy, babci, koleżanki, wychowawczyni

Dni Tematyczne:
8.03 Dzień Kobiet

 1. Kim jest ogrodnik? Na czym polega praca ogrodnika - pogadanka



14 - 18 marca

Kącik małego ogrodnika!

 

2. Świetlicowy ogródek - sadzenie kwiatów w doniczkach
3. Jaki to kwiat? - quizy na tabletach z aplikacja kahoot
4. Świat owadów - filmy edukacyjne (załącznik nr 3)
5. Praca plastyczna ,,plaster miodu” - technika dowolna

Dni Tematyczne:

 

22 – 25 marca

Witamy wiosnę!

 

1. Zwiastuny wiosny - filmy edukacyjne (załącznik nr 4)
2. Pierwsze wiosenne kwiaty - przebiśnieg, krokus, zawilec, śnieżynka -praca plastyczna
3. Nauka piosenki ,,Idzie wiosna”. Zabawy z chustą animacyjną Klanza (załącznik nr 5)
4. Łamigłówki, wykreślanki i quizy związane z wiosną
5. Eksperymenty i zabawy z wodą

Dni Tematyczne:
21.03 Dzień Wiosny
22.03 Światowy Dzień Wody

28 marca - 1 kwietnia

Dżungla

1. Wyjaśnienie pojęcia dżungla
2. Kogo możemy spotkać w dżungli - zgadywanka zwierząt (załącznik nr 6)
3. Bajka - księga dżungli (załącznik nr 7)
4. Łamigłówki, wykreślanki, quizy związane z dżunglą
5. Lew z rolki - praca plastyczna

Dni Tematyczne:
1.04 Światowy Dzień Ptaków

ZAWÓD MIESIĄCA: informatyk
                                                                      MIASTO MIESIĄCA: Gdynia



KWIECIEŃ

4 – 8 
kwietnia

 W zdrowym ciele zdrowy duch

1. Rozmowa na temat „ Dlaczego należy dbać o zdrowie ?” - wykonanie plakatu w grupach
2.  Słuchanie piosenki „Witaminki” (załącznik nr 1)
3. Piramida zdrowego żywienia - wydzieranka z gazetek
4. Sport to zdrowie - przegląd dyscyplin sportowych dostępnych dla każdego dziecka. Mój ulubiony
sport - praca plastyczna
5. Quizy o zdrowiu - zabawy na tabletach z aplikacją Kahoot

Dni Tematyczne:
7.04 Światowy Dzień Zdrowia

11 – 13
kwietnia

“Pisanki, kraszanki”

Przygotowania do Świąt
Wielkanocnych

1.  Zapoznanie z tradycjami i obrzędami Wielkanocnymi (świecenie palemek, malowanie pisanek,
świąteczne śniadanie) - filmy edukacyjne (załącznik nr 2)
2. Wirujące pisanki, kartki Wielkanocne - praca plastyczna (załącznik nr 3)
3. Quizy i zagadki związane z Wielkanocą - zabawy na tabletach z aplikacją Kahoot

Dni Tematyczne:



20 – 22 kwietnia

Dbamy o naszą planetę

 

 

1. Dbamy o środowisko - pogadanka. Definicja pojęcia ekologia, segregacja śmieci, recykling - filmy
edukacyjne (załącznik nr 4)
2.  Zasady segregacji śmieci - plakat w grupach (załącznik nr 5)
3. Praca plastyczna z wykorzystaniem tekturowych rolek i ścinek kolorowego papieru

Dni Tematyczne:
22.04 Dzień Ziemi

25 –29 kwietnia

Majowe Święta

1. Rozmowa na temat Świąt Narodowych 1 i 3 maja. Dlaczego je obchodzimy. (załącznik nr 6)
2. Symbole narodowe: godło, flaga i hymn - filmy edukacyjne
3. Narodowy kotylion, flaga -  praca plastyczno-techniczna (załącznik nr 7 i 8)
4. Słuchanie piosenek patriotycznych. Quizy związane ze Świętami Majowymi. (załącznik nr 9)
5. Zabawy z chustą animacyjną

Dni Tematyczne:
1.05 Święto Pracy
2.05 Święto Flagi
3.05 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

ZAWÓD MIESIĄCA: geodeta
MIASTO MIESIĄCA: Sopot



MAJ

 

4 –6 maja

Polska w UE

 

1. Europa – odszukanie kontynentu na globusie/ mapie. Poznanie krajów europejskich sąsiadujących
z Polską.
2.Wykonanie pracy plastycznej – „Polska i jej sąsiedzi”.
3. Unia Europejska – co to takiego? Kraje wchodzące w skład UE.Flaga Unii Europejskiej – omówienie
jej wyglądu i symboliki
4. Quiz wiadomości o krajach europejskich.

Dni Tematyczne:

04.05- Międzynarodowy Dzień Strażaka
08.05 Światowy Dzień Czerwonego Krzyża
09.05 Dzień Europy

9 – 13 maja

Wyprawa w kosmos

1.Wprowadzenie do tematu za pomocą filmów edukacyjnych np.  ,, Nasz układ słoneczny , o Słońcu
i planetach dla dzieci” - dla starszych, (Załącznik nr 1)Zabawa dla dzieci - Podróż po planetach - dla
młodszych
2. Praca plastyczna - ,,Układ Słoneczny” (Załącznik nr 2)
3.Wyjaśniamy pojęcia: wszechświat, galaktyka, układ słoneczny, droga mleczna.
4. Słuchamy, tańczymy i śpiewamy piosenki “W układzie słonecznym” i “Małe ciała niebieskie”.
5.Rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek o kosmosie.

Dni Tematyczne:

15.05 Dzień Niezapominajki



16 – 20 maja

Wiosenna łąka i jej mieszkańcy

1.Co to jest łąka i jaką role pełni w przyrodzie - film edukacyjny np. Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3
- Łąka ( Załącznik nr 3)
2. Praca plastyczna: Łąka i jej mieszkańcy - technika dowolna
3. Rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek związanych z tematyką
4.Po co potrzebne są pszczoły - rozmowa kierowana, oglądanie  filmu edukacyjnego o pszczołach.
Poznanie zasad postępowania w przypadku, gdy użądli pszczoła, praca plastyczna - pszczoła.
5. Zabawy ruchowe; chusta animacyjna.

Dni Tematyczne:
19.05 Dzień Dobrych Uczynków
20.05 Kwiatowy Dzień Pszczół
20.05 Europejski Dzień Mórz
21.05 Dzień Kosmosu
22.05 Dzień Praw Zwierząt
23.05 Światowy Dzień Żółwia



 

23 – 27 maja

Nasze kochane Mamy

 

1.Zapoznanie z wierszami  np. „ Obrazek dla Mamy” i „ Dla Ciebie Mamo” .
2.Wypowiedzi na temat „ Dlaczego kocham swoją mamę ?”, kształtowanie szacunku dla mamy i jej
pracy.
3.Moja mama –  malowanie plakatówkami portretu swojej mamy.
4.Zaprojektowanie i wykonanie upominku/ laurki dla mamy z okazji jej święta.
5.Słuchanie piosenek o mamie, nauka wybranej.

Dni Tematyczne:

24.05 Europejski Dzień Parków Narodowych
26.05 Dzień Matki

ZAWÓD MIESIĄCA: kucharz
MIASTO MIESIĄCA: Kołobrzeg

                                                                                           CZERWIEC



 

30 maja – 3 czerwca

 Wszystkie dzieci nasze są

 

1. Dzień Dziecka w różnych krajach - kiedy i gdzie obchodzi się Dzień Dziecka na świecie?
2. Prawa i obowiązki dzieci - pogadanka.
3. Mój wymarzony dzień - praca plastyczna
4. Wspólnie tworzymy grę planszową pt. “Wszystkie dzieci nasze są”
5. Podstawy kodowania w programie Scratch.

Dni Tematyczne:
1.06 - Dzień Dziecka
3.06 - Dzień Dobrej Oceny
5.06 - Dzień Ochrony Środowiska

6 – 10 czerwca

Wyjeżdżamy na wakacje!

 

1.Wakacje w górach, czy nad morzem? - dyskusja.
2. Układamy wakacyjną playlistę piosenek.
3. Wakacyjna mapa Polski - szukamy i zaznaczamy na mapie ciekawe miejsca do odwiedzenia.
4. Praca plastyczna - Ryby, kraby i inne morskie stworzenia z papierowych talerzy
5. Konstruujemy aparat fotograficzny na wakacyjne przygody.

Dni Tematyczne:
6.06 - Dzień bez samochodu
7.06 - Dzień Chemika
9.06 - Dzień Przyjaciela



13 – 15 czerwca

Lato, lato, lato czeka!

 

1. Letnie kwiaty z papieru - praca z wykorzystaniem techniki origami.
2. Lato kreatywności - praca plastyczna - Malowanie pianą
3. Tworzymy teatrzyk pacynkowy - pt. “Lato”.

Dni Tematyczne:
13.06 - Święto Dobrych Rad
15.06 - Dzień Wiatru

20– 24 czerwca

  Do widzenia szkoło!

1. Rok szkolny 2021/2022 w pigułce - wspomnienia wydarzeń świetlicowych.
2. Owocowy zawrót głowy - Wykonanie owocowych słomek; Pogadanka - dlaczego warto pić wodę?
3. Dzień Ojca - wykonanie laurek dla taty; Tworzenie wierszyków z okazji Dnia Ojca.
4. Bezpieczna zabawa podczas wakacji - Burza mózgów; Tworzymy Plakaty promujące bezpieczne
wakacje.
5. Zabawy z chustą animacyjną

Dni Tematyczne:
21.06 - Noc Kupały
23.06 - Dzień Ojca
24.06 - Dzień Przytulania

ZAWÓD MIESIĄCA: leśnik
MIASTO MIESIĄCA: Zakopane

Opracowanie: Zespół wychowawców świetlicy 2020/2021



ZAŁĄCZNIKI

Listopad
1. Jak wykonać witrarz - znicz dla zmarłych  (https://www.youtube.com/watch?v=P-V0fVhbLfE )
2. filmy: na temat ważnych cmentarzy  min. Na warszawskich powązkach czy zasłużonych wielkopolan.

https://www.youtube.com/watch?v=hB7ueIYYHsw, https://www.youtube.com/watch?v=DRE1ql5VkwU , h ,
https://www.youtube.com/watch?v=Lfzjo2tkwKs

3. Wiersz na temat Rogala  świetomarcińskiego http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/rogal-swietomarcinski-126321

Luty

1. krokotak | Cats, cats, cats….
2. Polskie legendy: Założenie Poznania (bajkowyzakatek.eu)
3. Spis treści (bajkowyzakatek.eu)
4. Teatr Bez Kurtyny - Calineczka - YouTube
5. Królowa Śniegu - spektakl telewizyjny na podst. baśni H.Ch. Andersena w wykonaniu Teatru Itakzagramy - YouTube

Marzec

1. Praca plastyczna z papierowego talerzyka - Sowa https://www.youtube.com/watch?v=sxv4tlnav_A
2. Piosenka Sowa mądra głowa https://www.youtube.com/watch?v=EIbnQxyeFdA
3. Świat owadów https://www.youtube.com/watch?v=etDLs-qMTZA
4. Zwiastuny wiosny https://www.youtube.com/watch?v=n48RQ4OpHZA
5. Piosenka ,,Idzie Wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=4yuKun2h2o4
6. Zwierzęta w dżungli https://www.youtube.com/watch?v=tAM_fwYdx_8
7. Bajka ,,Ksiega dzungli” https://www.youtube.com/watch?v=kXY_0KqywHg

https://www.youtube.com/watch?v=P-V0fVhbLfE
https://www.youtube.com/watch?v=hB7ueIYYHsw
https://www.youtube.com/watch?v=DRE1ql5VkwU
https://www.youtube.com/watch?v=bBatj4OcO4A
https://www.youtube.com/watch?v=Lfzjo2tkwKs
http://krokotak.com/2017/09/cats-cats-cats/
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-zaozenie-poznania.html
https://www.bajkowyzakatek.eu/p/spis-tresci.html
https://www.youtube.com/watch?v=VgTy_ZNIE-A
https://www.youtube.com/watch?v=GHFMOoPPL9c
https://www.youtube.com/watch?v=sxv4tlnav_A
https://www.youtube.com/watch?v=EIbnQxyeFdA
https://www.youtube.com/watch?v=etDLs-qMTZA
https://www.youtube.com/watch?v=n48RQ4OpHZA
https://www.youtube.com/watch?v=4yuKun2h2o4
https://www.youtube.com/watch?v=tAM_fwYdx_8
https://www.youtube.com/watch?v=kXY_0KqywHg


Kwiecień
1. Piosenka ,,Witaminki” https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ
2. Tradycje Wielkanocne https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
3. Pisanki Wielkanocne https://www.youtube.com/watch?v=bKHunXK0WpQ
4. Dzień Ziemi https://www.youtube.com/watch?v=kdSG0TK7kBc
5. Segregacja odpadów https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE
6. Święta majowe https://www.youtube.com/watch?v=Z8TQqaoRNn4
7. Narodowy kotylion https://www.youtube.com/watch?v=6bJC7b4skwY
8. Flaga narodowa https://www.youtube.com/watch?v=7eRAnfkqQ5I
9. Piosenki patriotyczne https://www.youtube.com/watch?v=_hDLU7jUUHY&list=PLpAb_6hWf2Cz9qqCDgUiGLBF5txd9QWZ-

Maj

1. ,, Nasz układ słoneczny , o Słońcu i planetach dla dzieci” link: https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI -17 lip 2018

2. ,,Zabawa dla dzieci - Podróż po planetach” , link: https://www.youtube.com/watch?v=SCMAcaNwGwo -17 mar 2020

3.,,Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3 - Łąka,link: https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4-5 lut 2015

https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=bKHunXK0WpQ
https://www.youtube.com/watch?v=kdSG0TK7kBc
https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE
https://www.youtube.com/watch?v=Z8TQqaoRNn4
https://www.youtube.com/watch?v=6bJC7b4skwY
https://www.youtube.com/watch?v=7eRAnfkqQ5I
https://www.youtube.com/watch?v=_hDLU7jUUHY&list=PLpAb_6hWf2Cz9qqCDgUiGLBF5txd9QWZ-
https://www.youtube.com/watch?v=SCMAcaNwGwo
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4



