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ROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

„Świetlica – świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury, sztuki”  

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, 

dokonywać prób. Aby pomagać rodzicom w wychowywaniu dzieci, każda świetlica powinna zapewnić wszechstronną opiekę wychowawczą. 

Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy szkoły. Podstawowym warunkiem 

powodzenia pracy wychowawczej jest wszechstronne ukazywanie dzieciom i młodzieży współczesnego życia, zbliżenie jej do aktywnego w nim 

udziału. Dzieci należy uczuciowo związać z naszym krajem, wzbogacić świat przeżyć przez rozmowy, książki, filmy oraz wycieczki.  

Świetlica szkolna to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni – ale wspólny. Tutaj można 

spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i komputerowe, rysować i malować. W trakcie 

organizowanych zajęć świetlicowych pragniemy dać szansę wykazać się uczniowi słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć i 

jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych.  

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU  

 

    Program przeznaczony jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej, do realizacji na zajęciach świetlicowych w szkole 

podstawowej. Podstawowym założeniem programu jest ukierunkowanie pracy ucznia, kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci 

do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen.  

Zakładam, że program ma charakter:  

· podmiotowy – zarówno nauczyciel prowadzący zajęcia, jak i uczniowie w nich uczestniczący mają prawo do swobody uczestniczenia w 

różnorodnych zajęciach,  

· czynnościowy – program nastawiony jest na wyzwalanie działań przede wszystkim ucznia, uczeń nabywa i poszerza swoją wiedzę,  

· funkcjonalny – realizacja nastawiona jest na utrwalanie i porządkowanie wiadomości oraz na umiejętność prezentowania swojej wiedzy,  

· spiralny – jest kontynuacją treści kształcenia i nawiązuje do wiadomości i umiejętności nabytych wcześniej.  
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CELE GŁÓWNE PROGRAMU  

 

1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.  

2. Przygotowanie dziecka do samodzielności.  

3. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.  

4. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.  

5. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.  

6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.  

7. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.  

2. Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, 

zdyscyplinowanie.  

3. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.  

4. Organizowanie zespołowej nauki.  

5. Utrwalanie wiadomości szkolnych.  

6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.  

7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.  

8. Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego.  

9. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.  

10. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.  

11. Dbałość o dobre imię i honor szkoły.  
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12. Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych.  

13. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy.  

14. Kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.  
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TEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

„Świetlica – świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki” 

 

I SEMESTR 

  

Termin  Temat 

tygodnia  

Cele dydaktyczno-

wychowawcze  
  

Sposoby realizacji  

WRZESIEŃ  Tydz. 1 

i 2  
Żegnajcie 

wakacje! – 

Witaj szkoło, 

witaj  

świetlico!  
  

2.09-9.09  

-Zapoznanie uczniów z    

Regulaminem Świetlicy;  

- Integracja zespołu i zachęcenie 

do wspólnej zabawy;  

-Wdrażanie do przestrzegania 

zasad  

zachowania  

obowiązujących w świetlicy;  

-Wyrabianie nawyków 

porządkowych; -Nabywanie 

umiejętności wypowiadania się 

na forum grupy.  

Powitanie uczestników świetlicy.  

Poznajmy się – zabawy integracyjne np. „Imię do imienia”, „Alarm”, 

„Bryczka”  oraz inne zabawy integrujące grupę.  

Zapoznanie dzieci z dziennym rozkładem zajęć w świetlicy.  

Omówienie zasad właściwego zachowania się w świetlicy.  

Stworzenie kontraktu świetlicowego w formie „Kodeksu 

Świetlika”. Pogadanka na temat poszanowania sprzętu, gier i 

zabawek znajdujących się w sali.  

Wypowiedzi słowne (dzieci młodsze) i pisemne (dzieci starsze) na temat 

wakacji, odwiedzonych miejsc i przeżytych przygód.  

Praca z wykorzystaniem atlasów przyrodniczych, map i globusa; 

odszukiwanie wakacyjnych miejscowości na mapie.  

Tworzenie prezentacji, albumów wspomnień, gazetek ściennych.  

Pocztówka z wakacji – praca plastyczna.  

Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek z hasłem „wakacje”.  
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Tydz. 

3  
Bezpieczni 

w szkole,  

bezpieczni  

w drodze do 

szkoły  
  

12.09-16.09  
  
  
  
  

  
Sprzątanie 

świata 16.09- 

18.09  

-Zapoznanie z 

najważniejszymi zasadami 

bezpiecznego poruszania się 

po drodze;  

- Utrwalenie znajomości 

podstawowych znaków 

drogowych;  

-Utrwalenie zasad 

bezpieczeństwa 

obowiązujących na terenie 

szkoły;  

-Zapoznanie z pojęciem 

„ekologia”; -Ukazanie problemu 

zanieczyszczeń, przekonanie do 

realizowania hasła „Ziemia 

zielona planeta”.  

Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy – filmy 

edukacyjne, scenki rodzajowe.  

„Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię?” – spacer po najbliższej okolicy 

w celu utrwalenia poznanych zasad;  

Grupowanie znaków drogowych (ostrzegawcze, nakazu, zakazu, 

informacyjne).   

Wylepianie/wyklejanie schematów znaków drogowych.  

Spacer po okolicy ze zwróceniem uwagi na znaki drogowe.  

Tworzenie gry planszowej „Ruch uliczny”.  

Pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w szkole. Tworzenie piktogramów 

obrazujących zasady zachowania w sali,  na korytarzu, na 

stołówce, w szatni i innych przestrzeniach szkoły.  

Stworzenie kodeksu obrazkowego i umieszczenie go w widocznym 

miejscu.  

Rozmowa na temat: „Dlaczego ludzie śmiecą?”. Po co segregować 

śmieci?  

Zapoznanie/utrwalenie pojęć segregacja i recycling.  

„Ziemia naszym domem” – praca plastyczna.  
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Tydz. 

4  

Być 

przyjacielem 

i mieć  

przyjaciela  
  

19.09-23.09  

-Rozwijanie postawy 

empatycznej; -Kształtowanie 

postawy bycia dobrym 

przyjacielem;  

-Zachęcanie do wspólnej zabawy 

opartej o wzajemnej  

życzliwości;  

-Kształtowanie umiejętności 

aktywnego słuchania;  

-Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami konstruktywnego 

komunikowania się.  

Co to znaczy „być przyjacielem” – rozmowa kierowana. Wypowiedzi 

dzieci  na temat „Mój przyjaciel”.   

Jaki powinien być przyjaciel – określenie cech dobrego 

przyjaciela „Parasol przyjaźni” – co chroni, a co niszczy 

przyjaźń.  

Tworzenie portretu przyjaciela.  

„Cichy przyjaciel” – zabawa polegająca na losowaniu osoby, dla której 

będziemy mili i pomocni przez cały dzień. Odgadywanie następnego 

dnia, kto był naszym „cichym przyjacielem”.  

Przyczyny zakłóceń w procesie komunikacyjnym -ćwiczenia (np. 

„Głuchy telefon”, „Latarnik”);  

Aktywne słuchanie – pogadanka na temat czynników ułatwiających i 

utrudniających komunikację – co pomaga, a co przeszkadza we 

wzajemnej komunikacji. Tworzenie kodeksu dobrego rozmówcy i 

dobrego słuchacza.  

Zajęcia wychowawcze: „Jak poradzić sobie z własnym gniewem”? 

Rozmowa kierowana.  

„Jakie to uczucie?”- ćwiczenia z elementami dramy.  

Tydz. 

5  
Witamy jesień  

  

26.09-30.09  
  
  

-Rozbudzenie aktywnych postaw 

wobec  

ochrony przyrody;  

-Zwrócenie uwagi na zmiany 

zachodzące w przyrodzie;  

-Rozszerzanie wiedzy dzieci na 

temat  

Pożegnanie lata – zabawy integracyjne, konkursy, quizy, prace 

plastyczne.   

Obserwacja  środowiska i zmian w nim zachodzących - jesienny spacer 

po okolicy.  

„Jesień w przyrodzie, poezji i malarstwie” – pogadanka nt. uroków 

jesieni.   

Czytanie wierszy, opowiadań tematycznych.  

Słuchanie utworu A. Vivaldiego - „Cztery Pory Roku” - Jesień.  
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Dzień 

Chłopaka  

30.09.  

cyklów przyrody;  

-Kształtowanie poczucia 

estetyki i rozwijanie 

zdolności plastycznych.  

 Spacer po terenie szkoły i zbieranie jesiennych liści.  

„Suknia pani jesieni”– prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów 

przyrodniczych. Wykonanie zwierząt i ludzików z kasztanów i 

żołędzi.  

„Czy jesteś prawdziwym przyjacielem przyrody?” -  pogadanka nt. 

sposobów ochrony środowiska.   

Przygotowanie  niespodzianek dla chłopców.  

PAŹDZIERNIK  Tydz. 

1  
Zwierzęta – 

nasi bracia 

mniejsi  
  

3.10-7.10  
  
  
  
  
  
  
  
  

Światowy 

Dzień  

Zwierząt 

04.10  

-Kształtowanie postawy 

odpowiedzialnego opiekuna  

zwierząt;  

-Uwrażliwienie na los 

porzuconych zwierząt 

domowych;  

-Poszerzanie wiadomości o 

potrzebach zwierząt.  
  

Światowy Dzień Zwierząt (04.10.16 r.) – rozwiązywanie zagadek, 

czytanie wierszy (Jan Brzechwa „Zoo”) i ciekawostek na temat 

zwierząt, przeglądanie albumów przyrodniczych.  

Nasi domowi ulubieńcy – „Jestem odpowiedzialnym opiekunem” – 

pogadanka  na temat zwierząt, jakie uczniowie mają w domu oraz zasad 

prawidłowej opieki nad nimi. Przybliżenie dzieciom postaci leśniczego 

i weterynarza.  

„Zwierzaki są bezbronne…” – rozwijanie empatii w stosunku do 

zwierząt domowych – rozmowa kierowana.  

E. Szelburg-Zarembina „Szczeniątka” – nauka wiersza.  

„Mam kota na punkcie…psa/kota” – rysowanie węglem  portretów 

zwierząt.  

Wystawa zdjęć „ Mój pupil”. Uczniowie tworzą tablicę z fotografii 

swoich zwierząt domowych.  

Zwierzęta – składanki z papieru.  

„Świetlik zwierzakom” - organizacja zbiórki karmy, koców, zabawek 

dla wybranego schroniska.  
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Tydz. 

2  
Zawody  

  
10.10-14.10  

  
  
  

Dzień 

Edukacji  

Narodowej  

14.10  

-Okazywanie szacunku i zaufania 

dorosłym w szkole   

 i ich pracy;  

-Wyrabianie postawy szacunku 

do  

nauczycieli i pracowników  

szkoły;  

-Rozwijanie zdolności 

plastycznych i manualnych.  

Rozmowa nt. różnych zawodów  związanych z 

oświatą. Poznajemy zawody – rozsypanka wyrazowa  

Inscenizowanie wybranych zawodów – kalambury.  

„Idealny nauczyciel/wychowawca…”– pogadanka/burza mózgów na 

temat preferowanych cech nauczycieli.  

„Z najlepszymi życzeniami…” - wykonanie laurek i upominków 

dla nauczycieli  i innych pracowników szkoły z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej.  

Komisja Edukacji Narodowej – propedeutyczne przedstawienie 

dzieciom genezy tego święta.  

Tydz. 

3  
Dary jesieni  

  
17.10-21.10  

  
  

-Przypomnienie zasad zdrowego 

odżywiania;  

-Podkreślenie konieczności 

mycia warzyw i owoców 

oraz zachęcanie do ich 

spożywania;  

Pogadanka nt. prac wykonywanych jesienią w sadzie i ogrodzie.   

„Witaminki z sadów i ogrodów” – pogadanka na temat darów jesieni i 

sposobów ich przechowywania.  

Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania; „Jesienne smaki i kolory” 

– degustacja; „Dary lasu, sadu i ogrodu” – zagadki tematyczne;   

 

    
  

  
  

II Świetlicowe 

„Święto Dyni”  

Konkurs 

ogólnoszkolny  

-Kształcenie umiejętności 

opisywania warzyw i owoców w 

oparciu o funkcje percepcji 

wzrokowej, dotykowej i 

smakowej;  

-Zapoznanie z podstawowymi 

gatunkami grzybów.  

- witaminy i sole mineralne w 

owocach  i warzywach – co to 

takiego?  

„Sałatka owocowa” i inne zabawy ruchowe;  

Czytanie i inscenizacja wiersza Jana Brzechwy – „Na straganie”;  

Tworzenie różnymi technikami plastycznymi warzyw i owoców zgodnie 

z treścią wiersza.  

Poznanie różnych gatunków grzybów na podstawie „Atlasu grzybów”.   

Grzyby jadalne i trujące – jak rozpoznajemy.  

Co możemy zrobić z dyni – dyniowe cudeńka, smakołyki – tworzenie 

książki kucharskiej.  
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Tydz. 

4  
Wspomnienia 

o naszych  

bliskich  
  

24.10-28.10  

-Przypomnienie polskiej tradycji 

dnia Wszystkich Świętych; 

wdrażanie do pielęgnowania tych 

zwyczajów; -Zapoznanie z innymi 

nietypowymi obchodami tego 

święta na świecie.  

W jaki sposób okazuje pamięć innym – wypowiedzi dzieci.  

„Wszystkich Świętych, czyli jak czci się pamięć o zmarłych w Polsce” - 

pogadanka na temat polskich tradycji i właściwego zachowania się w 

miejscu pamięci.  

Słuchanie wiersza H. Bechlerowej – „Święto Zmarłych”. Wyjaśnienie 

symboliki grobu.  

Jesienne kwiaty – „Bukiet chryzantem”- praca plastyczna.  

 „Halloween (USA), czy Los de las muertos (Meksyk)?” – obchody święta 

zmarłych na świecie – prezentacja multimedialna.  

LISTOPAD  Tydz. 

1  

Jesienne 

nastroje  
  

31.10-4.11  

-Dostrzeganie zmian 

zachodzących w przyrodzie;  

-Określanie nastroju 

związanego z aktualną 

pogodą;  

-Wyjaśnienie/utrwalenie 

pojęć: „szaruga jesienna” i 

„złota polska jesień.  

Różne oblicza jesieni – zmiany w przyrodzie, cechy charakterystyczne 

późnej jesieni.  

Rozmowa z dziećmi na temat upływającego czasu  i przemijania.  

Jesienne szarugi – malowanie farbami.   

Prezentacja palety barw stworzonej za pomocą palety barw 

podstawowych.   

Podział na kolory ciepłe i zimne.  

Złota jesień – praca plastyczna.  

Co można wyczarować z gazet? Wydzieranki z gazet i szarego papieru.  

Co Ci w duszy gra? - słuchamy muzyki poważnej i ilustrujemy jej nastrój 

– tworzenie ilustracji do utworu A. Vivaldiego „ Cztery Pory Roku” – 

Jesień” „Parasol”- odrysowanie szablonu i ozdabianie materiałami.  

Przygnębienie, smutek – Co robić jak nas ogarnie? Jak radzić sobie z 

negatywnymi emocjami? Zajęcia wychowawcze.    

Tydz. 

2  
Polska moja  

Ojczyzną  
  

07.11-10.11  

-Kształtowanie postaw 

patriotycznych;  

-Zapoznanie z legendą  o 

powstaniu państwa 

polskiego; -Zapoznanie z 

historią odzyskania przez 

Polskę niepodległości i 

postaciami wielkich 

Co to jest legenda? Czytanie legendy o powstaniu państwa polskiego.  

„Legenda o Czechu , Lechu i Rusie”  

Tworzenie ilustracji lub komiksu do tej legendy.   

Poznanie wybranych legend.  

Praca z mapą – zapoznanie dzieci z mapą fizyczna Polski, granice, 

sąsiedzi, odszukiwanie stolicy, podział terytorialny kraju na 

województwa.  

Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości – zapoznanie z historią 

Polski. Pogadanka na temat tych wydarzeń.  
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Polaków, związanymi z 

tymi wydarzeniami;  

 

   -Wdrażanie do poszanowania 

symboli narodowych.  

 „Jeszcze polska nie zginęła…” – rozmowa na temat symboli narodowych. 

Oglądanie filmu "Polak Mały!" o polskich symbolach narodowych dla 

najmłodszych. Nauka/przypomnienie wiersza  W. Bełzy  „Katechizm 

polskiego dziecka”.  

Przypomnienie/utrwalenie słów hymnu. Nauka wybranych Pieśni 

Legionowych.  

Flaga i godło Polski – prace plastyczne.  

Tworzenie kotyliona na 11 listopada.  

Tydz. 

3  
Wyobraźnia 

pomaga w  

zabawie  
  

14.11-18.11  

-Wyrażanie uczuć, myśli i przeżyć 

słownie, plastycznie, muzycznie,  

ruchowo;  

-Podejmowanie próby 

przedstawienia swoich uczuć 

przez odpowiedni zestaw 

kolorystyczny, wybraną techniką 

plastyczną;  

-Pobudzanie wyobraźni twórczej,  

fantazji i kreatywności;  

-Rozbudzanie aktywności ucznia i 

chęci zaangażowania podczas 

zajęć.  

Rozmowa kierowana - czy wiecie co to jest wyobraźnia? W jakich 

sytuacjach najczęściej używacie wyobraźni? Po co używamy wyobraźni?  

Gdzie jestem gdy mam zamknięte oczy – wypowiedzi dzieci.  

Dokończ zdanie – zabawa słowna.  

Tworzenie opowiadań na podstawie rysunków/zdjęć/obrazów o dowolnej 

tematyce.  

Kleksowe obrazki – kleksy z farby roztarte na kartce, nadawanie tytułu 

pracom. „Pomyśl i narysuj” - przyklejanie skrawków papieru na kartkę i 

rysowanie kompozycji według własnego pomysłu i fantazji.  

„Koło, kwadrat, trójkąt” – rysowanie na kartkach kół, kwadratów i 

trójkątów (w dowolnym miejscu). Następnie powiązanie tych figur tak, 

aby powstał jakiś rysunek np.: zwierzę, dom itp.  

Zabawa w przeciwieństwa i skojarzenia - szukanie jak największej rzeczy 

w sali i jak najmniejszej, czarnej i białej; miękkiej i twardej itd.  
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Tydz. 

4  

W świecie 

bajek  
  

21.11-25.11  

-Integracja grupy;  

-Promowanie czytelnictwa wśród 

dzieci; -rozwijanie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem;  

-zaznajomienie dzieci z literaturą 

dziecięcą, bajkami oraz baśniami; 

-Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.  

Rozmowa kierowana – co to jest „bajka”, czy lubicie czytać bajki i baśnie? 

Jeśli tak, to dlaczego?  

Nasi ulubieni bohaterowie z bajek – swobodne wypowiedzi dzieci, prace 

plastyczne. Różnica między bajka a baśnią – czytanie wybranych bajek 

Krasickiego i baśni braci Grimm i H. Ch. Andersena.  

„Jestem bohaterem z bajki”. Dzieci za pomocą ruchów, mimiki lub mowy 

naśladują ulubionych bohaterów i próbują odgadnąć, z jakiej bajki jest ta 

postać.   

Wykonanie zakładki do książek.  

„Jaka to bajka”? – odgadywanie tytułów bajek po fragmentach.  

  Tydz. 

5  
Polskie 

tradycje  

andrzejkowe  
  

28.11-02.12  

-Zapoznanie z tradycjami 

wieczorów andrzejkowych;  

-Umacnianie więzi między 

uczniami poprzez wspólną 

zabawę.  

Imieniny – święta imion – tradycja obchodzenia imienin (andrzejki, 

katarzynki).  

Poznajemy znaczenia naszych imion.  

„W świecie magii i czarów” – pogadanka na temat zwyczajów 

wieczorów andrzejkowych, zapoznanie z wybranymi 

wróżbami.  

Tworzenie Świetlicowej Księgi Wróżb  

Tworzenie rekwizytów do wróżb i dekoracji w sali.  

Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek.  
 

    „Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze” – zabawa w 

przepowiadanie przyszłości – organizacja świetlicowych andrzejek.  

Nocne obrazki – kolorowe wydrapywanki na czarnym tle.  

GRUDZIEŃ  Tydz. 

1  
Grudniowe 

tradycje –  

mikołajki  
  

05.12-09.12  
  

-Przypomnienie tradycji 

związanych ze  

Świętami Bożego 

Narodzenia  i zachęcenie 

do kultywowania 

zwyczajów 

świątecznych;  

Poznanie historii Świętego Mikołaja oraz tradycji z nim związanych   w  

różnych regionach  Polski.  

Portret Św. Mikołaja – praca plastyczna. Poznajemy Laponię – krainę św. 

Mikołaja.  Ciekawostki – jak wygląda św. Mikołaj w wybranych krajach 

świata.   

Worek Świętego Mikołaja – moje wymarzone prezenty – praca 

plastyczna.  Nauka piosenek i wierszy o Św. Mikołaju. Przygotowanie 
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drobnych upominków dla najbliższych. Pogadanka nt. sposobów 

sprawiania innym przyjemności.   

Wspólne redagowanie listu do Św. Mikołaja z zachowaniem form listu.  

Tydz. 

2  
Magia Świąt 

Bożego  

Narodzenia  
  

12.12-16.12  
  
Ogólnoszkolny 

konkurs szopek  
  

II Świetlicowy 

festiwal kolęd i 

pastorałek  

-Kultywowanie tradycji obchodów 

Świąt  

Bożego  

Narodzenia;  

-Utrwalenie wiedzy na temat 

tradycji i  

zwyczajów  

bożonarodzeniowych;  
  

Jakie znasz polskie obrzędy i zwyczaje związane ze świętami  

Bożego narodzenia? – pogadanka;  

Tradycje świąteczne w Polsce i w krajach sąsiadujących.  

Poznanie różnych tradycji i zwyczajów świątecznych w Polsce (ubieranie 

choinki, sianko pod obrusem, wolne miejsce przy stole, potrawy).   

Ogólnoszkolny konkurs szopek.  

Różnice i podobieństwa w naszym kraju w związku z obchodzeniem Świąt 

Bożego Narodzenia. II Świetlicowy festiwal kolęd i pastorałek.  

„Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich, układanki, 

zagadki.  

„Noc cudów” - czytanie wybranych opowiadań wigilijnych;  

„Anielskie dekoracje”- wykonanie ozdób choinkowych, kartek i dekoracji 

świątecznej. Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.  

Tydz. 

3  
Gdy pierwsza 

gwiazdka  

zaświeci…  
   
 19.12-22.12  

-Utrwalenie wiedzy na temat 

tradycji i  

zwyczajów  

bożonarodzeniowych;  

-Kształtowanie umiejętności 

wyrażania swoich uczuć  

związanych ze świętami;  

-Umacnianie więzi między 

uczniami i wdrażanie do 

kulturalnego zachowania się przy 

stole.  

„Przy wigilijnym stole” – składanie życzeń i wspólne 

śpiewanie kolęd. Poznanie historii powstania kolędy 

„Cicha noc”.  

„Dziewczynka z zapałkami” – czytanie baśni. Rozmowa na temat  

przesłania baśni, uczuć związanych ze świętami i zwyczajami panującymi 

w domach.  

Gawęda o symbolach, zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych.   

Quiz wiedzy.  

Oglądanie filmów o tematyce świątecznej.  

Organizacja wigilijnych spotkań w świetlicach – życzenia świąteczne.  

STYCZEŃ  Tydz. 

1  
Skok w 

Nowy  

Rok  

-Wdrażanie dzieci do wypowiedzi 

na forum.  

-Zapoznanie z tradycyjnymi  

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionych świąt, sylwestra i 

Nowego Roku.  
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  Redagowanie postanowień i życzeń noworocznych dla bliskich, kolegów i 

koleżanek.   

Czytanie i wyjaśnienie przysłów i porzekadeł na Nowy Rok.                                          

 

  02.01-05.01  
  
  
  
  

   

przysłowiami dotyczącymi 

Nowego  

Roku;  

-Utrwalenie nazw miesięcy  i 

pór roku oraz sposobów 

mierzenia czasu.  

Zagadki związane z miesiącami.                                                                              

Praca plastyczna – sylwestrowe fajerwerki.                                                   

Ciekawostki kalendarzowo – czasowe ( strefy czasowe, sposoby 

pomiaru czasu dawniej i dziś ).Historia zegara – rozmowa o rodzajach 

zegarów „Jak się miesiące sprzeczały” – słuchanie bajki M. 

Kwietniewskiej.                                                                

Rola czasu w życiu człowieka - na co jest czas w dzieciństwie, a jak 

należy go wykorzystywać w życiu dorosłym.  

Tydz. 

2  
Zimowe 

opowieści  
  

09.01-13.01  

-Obserwacja środowiska i zmian 

w nim następujących.  

-Rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych;  

-Zainteresowanie literaturą 

piękną, rozwijanie zainteresowań 

plastycznych.  
  
  
  
  

Zima wcale nie jest zła – charakterystyka zimy jako pory roku, 

pogadanka na temat: „Skąd się bierze śnieg”? – zajęcia przyrodnicze.  

 Jak wygląda zimowy krajobraz – przeglądanie albumów, wypowiedzi 

dzieci.  

Słuchanie muzyki - A Vivaldi. – „Cztery Pory Roku” – „Zima”.  

Obserwacja zimowej pogody, szukanie cech charakterystycznych tej 

pory roku.             Zimowy pejzaż – rysowanie świecą lub biała 

akwarelą na ciemnym tle.                     

Zimowy krajobraz (w wierszu, piosence lub tekście literackim np. L.J. 

Kern               „W fabryce śniegu”, „Zimowe motylki”, „Śnieg” – prace 

plastyczne.                                

Czytanie we fragmentach „Królowej śniegu” H. Ch. Andersena.                                       

Praca plastyczna - „Jak wyobrażasz sobie królestwo Królowej 

Śniegu?”  Słuchanie i śpiewanie piosenek o zimie. Warszawa  - moja 

stolica - oglądanie pocztówek i albumów, nazywanie budynków i 

pomników. Udział Konkursie Plastycznym „Warszawa moja 

stolica”.                                                             
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Tydz. 

3  
Zimowe 

wieczory  

z Babcią   

i Dziadkiem  
  

16.01-20.01  

-Uświadomienie potrzeby 

okazywania szacunku i  

serdeczności ludziom starszym; -

Zachęcanie do umocnienia 

kontaktów z dziadkami;  

-Doskonalenie 

umiejętności manualnych i 

twórczej wyobraźni.  

„Nasi dziadkowie – kim są?” – wypowiedzi dzieci.   

Pogadanka na temat powodów, dla których kochamy naszych 

Seniorów.  

Danuta Graj - „Prawdziwa babcia”, „Rozmowy z dziadkiem” – czytanie 

wiersza.  

 Próba odpowiedzi na pytanie: za co kochamy naszych dziadków?.  

Tematyczne zabawy słowne (skojarzenia, tematyczne układanki 

wyrazowe).  

Niespodzianki dla babci i dziadka – wykonanie laurek.  

„Portret babci i dziadka” – malowanie farbami.  

Rozmowa na temat szacunku dla osób starszych; roli starszych w życiu 

młodszych pokoleń.  

Przygotowanie uroczystości z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 

Uroczystości  z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.  

Tydz. 

4  
Bale w 

karnawale  
  
23.01-27.01  

-Zapoznanie z tradycją 

organizowania zabaw 

karnawałowych dawniej i dziś;  

-Rozbudzania radosnego nastroju, 

wyrabianie wrażliwości 

estetycznej.  

Pogadanka nt. tradycji balów karnawałowych. Bale Karnawałowe 

kiedyś i dziś.  

Tworzenie masek karnawałowych.  

Projektowanie strojów, tworzenie katalogu mody karnawałowej.  

Pokaz mody karnawałowej.  

     Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek z hasłem –„Nowy Rok” 

i „Karnawał”.  

Organizacja zabawy karnawałowej w świetlicy.   

Zabawy rytmiczno-ruchowe  przy  muzyce  dyskotekowej, 

 dziecięcej  i młodzieżowej ( karaoke i aerobic).  
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Tydz. 

5  
Pomagamy 

zwierzętom  

przetrwać 

zimę  
  

30.01-03.02  

-Kształtowanie właściwego 

stosunku do zwierząt; -

Uwrażliwienie dzieci na los 

zwierząt.  

Zimowe pogotowie – pomagamy zwierzętom przetrwać zimę 

(zakładamy ptasią stołówkę, zbieramy pokarm dla zwierząt.  

Ptaki zimujące w Polsce( sikorka, wróbel, gil, sroka, dzięcioł sójka)  - 

prezentacja multimedialna, albumy przyrodnicze.  

Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie?- burza 

mózgów.   

Praca techniczna zbiorowa – „ Karmnik dla ptaków” ( wykorzystanie 

surowców wtórnych – butelek po napojach, pojemników po jogurtach).  

Kolorowanie przygotowanych obrazków – zwierzęta 

leśne. Praca w grupach – układamy zimowe 

krzyżówki.   

Zabawy ruchowe ze śpiewem „ Chodzi lisek”, „Kot i mysz”.  
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II SEMESTR  

  

Termin  
  

 Temat 

tygodnia  

Cele dydaktyczno-

wychowawcze  

Sposoby realizacji  

LUTY  Tydz. 

1  

Idzie luty 

podkuj buty  
  

30.01-03.02  

-Zapoznanie dzieci z 

krajami wiecznego 

śniegu; -Rozwijanie 

umiejętności 

posługiwania się mapą.  
  

Poznanie przysłów związanych z zimą.  

Wskazywanie na mapie lub globusie krajów wiecznego śniegu (Arktyka,  

Antarktyda, Grenlandia);  

Poszukiwanie informacji o   zwierzętach polarnych i życiu codziennym 

mieszkańców tych krajów.  

Zorza polarna- co to takiego? Gdzie znajduje się biegun? Polarnik – kto to 

taki?  

Czytanie fragmentów książki  „ Anaruk , chłopiec z Grenlandii”  Cz. 

Centkiewicz.  

 Praca plastyczna -  „W krainie wiecznych śniegów”.  

Tydz. 

2  

Bezpieczna 

zima   

06.02-10.02  
  

-Zapoznanie dzieci  z 

różnymi sposobami 

spędzania czasu wolnego; -

Wdrażanie do zadbania o 

własne  

Rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i 

lodzie.  

Zimowe dyscypliny sportowe.  

Rozmowa o prawidłowym ubieraniu się zimą. Jak dbać o swoje zdrowie 

zimą? Wspólne zabawy na śniegu.  
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Walentynki  

14.02  

bezpieczeństwo na 

śniegu i lodzie, 

podczas ferii  

zimowych;  

-Zapoznanie dzieci ze  

znaczeniem hasła „ruch to 

zdrowie”;  

-Zwrócenie uwagi na  

właściwe odżywianie się, 

higienę osobistą oraz 

uprawianie codziennego sportu.  

Czytanie opowiadania G. Kasdepke „ A fe, te ferie”.  

Praca plastyczna - „Bezpieczna zima”.  

Zgadnij o jaki sport chodzi? – kalambury.  

Pogadanka na temat koleżeństwa, przyjaźni, miłości.  

Sposoby okazywania uczuć – dyskusja.  

Wykonanie kartki okolicznościowej z pozdrowieniem dla 

bliskiej osoby. Zajęcia wychowawcze na temat sposobów 

okazywania sobie uczuć w domu rodzinnym i szkole.  

MARZEC  Tydz. 

1  
Dbamy o nasze 

zdrowie  
  

27.02-03.03  
  
  
  
  
  

-Uświadamianie potrzeby 

troski o własne zdrowie i 

życie; -Zachowanie 

bezpieczeństwa  w 

posługiwaniu się 

niebezpiecznymi narzędziami  

i urządzeniami;  

-Bezpieczeństwo w Internecie; 

-Poznanie zasad udzielania 

pierwsza pomoc przy 

niektórych urazach; -

Wdrażanie do gotowości 

niesienia pomocy 

poszkodowanym; -Wdrażanie 

do dbania o własne zdrowie.  

 Rozmowa kierowana z dziećmi na tematy: „Ile i jak korzystać z 

komputera, Internetu”,  

„Zagrożenia wynikające z używania Internetu.”    

Bezpieczeństwo w domu (urządzenia eklektyczne i gazowe, ostre 

narzędzia itp.).  

 Jak i czy rozmawiać  z osobami nieznajomymi.   

Co każde dziecko powinno wiedzieć, aby bezpiecznie bawić się w 

domu?  

 Czytanie książki G. Kasdepki „Ostrożnie!”  

Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach –spotkanie z 

pielęgniarką szkolną, oglądanie filmów edukacyjnych.  

Zasady zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych do 

odpowiednich osób i służb, ważne numery alarmowe, zasady 

prowadzenia rozmowy telefonicznej z pogotowiem i policją).  

Co to znaczy być zdrowym? Jak dbać o zdrowie? Czyste ręce - 

dlaczego to takie  ważne? Sposoby naszych babć na utrzymanie 

zdrowia.                                       

 Recepta na ciszę – wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie 

recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy. G. Kasdepke „Ostrożnie!”  
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Tydz. 

2  
Trudna sztuka 
porozumiewania  

  
06.03-10.03  

  
  
  

Dzień Kobiet  

08.03.  

-Kształtowanie umiejętności 

konstruktywnego 

porozumiewania się z innymi;  

-Uświadomienie roli aktywnego  

słuchania w procesie 

porozumiewania się;  

-Budowanie pozytywnych 

komunikatów;  

-Rozmowa z dziećmi nt. roli 

kobiet.  

Sposoby porozumiewania się w grupie - wyrażam swoje uczucia w 

kulturalny sposób,  potrafię słuchać – rozmowa kierowana.  

 Formy grzecznościowe.  

 „Jak pielęgnować kontakty koleżeńskie?” – burza mózgów.  

Zabawy integracyjne z elementami nauki dobrej komunikacji.  

Kto jest damą, a kto dżentelmenem –zasady dobrego zachowania 

względem kobiety. Poznanie wierszy tematycznych D. Gellnerowej 

„W święto kobiet”,  J. Kerna „ Wiersz na dzień kobiet”.  
  

Tydz. 

3  
Jesteśmy 

tolerancyjni  

-Kształtowanie u uczniów 

postawy tolerancji, akceptacji i 

wyrozumiałości  

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

„uprzedzenie”.  

 Czytanie bajek terapeutycznych rozwijających postawę tolerancji, 

uczących szacunku  
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13.03-17.03  

dla odmiennych zachowań 

innych ludzi;  

-Uczenie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo kolegi , 

koleżanki.  

i akceptacji innych osób (np. A. Łaba „Grzyb Borowik” , M. 

Malicka „Pajączek”).  

Zabawy i gry integracyjne, uczące wyrozumiałości i tolerancji.  

Praca plastyczna- „ Metamorfoza- jak mógłbym wyglądać”- 

rysowanie autoportretu.  

Tydz. 

4  
Wiosna, 

wiosna, ach to 

ty!  
  

20.03-24.03  

-Rozwijanie 

spostrzegawczości 

poprzez obserwację 

otaczającej przyrody;  

-Rozpoznawanie oznak 

wiosny.  

-Obserwacja świata przyrody 

wiosną, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na  

zmiany zachodzące w świecie 

ptaków  

(migracja);  

-Poznanie tradycji topienia 

marzanny.  
  

 Szukamy wiosny – wycieczka w okolice szkoły. Rozmowa nt. 

zmian, które dokonują się w przyrodzie w świeci roślin i zwierząt.   

Prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów 

wiosennych.  Powrót naszych ptasich przyjaciół – rozmowa nt. 

migracji ptaków. Rola ptaków w ekosystemie.  

„Wiosenne kwiaty”- praca plastyczna. Słuchanie A. Vivaldiego 

„Cztery Pory Roku – Wiosna”  

Nauka piosenki o wiośnie, czytanie wierszyków i przysłów o 

tematyce wiosennej.  

Rozmowa o tradycji ludowej topienia marzanny.  

Wiosenne porządki w domu, ogródku, świetlicy – rozmowa.   

Poznanie narzędzi ogrodniczych i ich zastosowania.  

Zapoznanie z wierszem J. Brzechwy „ Wiosenne porządki”. 

Układanie odpowiedzi na pytania do tekstu.  

Nowalijki – pierwsze wiosenne warzywa. Jakie są ich wartości 

odżywcze?   

Układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek o wiośnie.  
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Tydz. 

5  
Magia teatru  

  
27.03- 31.03  

  
  
  

Międzynarodowy 

Dzień Teatru  

27.03.  

-Rozbudzanie postaw  

twórczych; -

Pogłębienie 

wiedzy na temat  

teatru.  

Czytanie wiersza M. Głogowskiego „Takie miejsce”.  

Poznanie terminologii związanej z teatrem: reżyser, scena, kurtyna, 

sufler, aktor, garderoba, widownia  itd.   

Pogadanka na temat zachowania się w teatrze, ubioru do  teatru. 

Dlaczego ludzie chodzą do teatru – swobodne wypowiedzi dzieci, 

odwoływanie się do własnych doświadczeń.  

Zapoznanie, kto jest kim w teatrze i jakie są rodzaje teatru (cieni, 

uliczny, lalkowy, muzyczny, telewizyjny itd.)  

Przygotowanie krótkich  scenek teatralnych  z użyciem pacynek 

lub kukiełek  (wykonanych przez dzieci) , obsadzenie dziećmi  

roli reżysera, scenarzysty, aktorów itd.  

KWIECIEŃ  Tydz. 

1  
Wielkanocne  

zwyczaje  
  

03.04- 07.04  

-Tworzenie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających 

dziecku  

wypowiadanie się na tematy 

związane  

z rodziną i tradycją;  

-Poznanie zwyczajów Świąt  

Zwyczaje Świąt Wielkanocnych w Polsce (symbolika koszyczka 

wielkanocnego, śmigus-dyngus, potrawy wielkanocne, techniki 

zdobienia jaj, palma wielkanocna ).   

Jak obchodzi się Święta Wielkanocne w innych krajach 

europejskich?  

Święta w moim domu - swobodne wypowiedzi  dzieci.  

Twórczość plastyczna o tematyce wielkanocnej (kurczaczki, pisanki, 

baranki itp.).  
 

   Wielkanocnych w Polsce i 

innych  

krajach europejskich; -

Stosowanie różnych 

technik zdobienia.  

Zakładamy wielkanocny ogródek, siejemy owies, rzeżuchę.  

Tydz. 

2  
Kartka  

Świąteczna  
  

10.04-12.04  

-Poprawne pisanie życzeń 

świątecznych i 

adresowanie karty lub 

koperty.  
  

Wykonanie karty świątecznej.  

Wysyłamy kartki świąteczne do najbliższych – umiejętne adresowanie 

kopert, zapoznanie z nazwą: adresat, nadawca, znajomość adresów.   

Wykonanie dekoracji wielkanocnych do wystroju świetlicy.  

Zabawy ruchowe i zgadywanki  związane z Wielkanocą.  
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Tydz. 

3  
Z ekologią za 

pan brat  
  

19.04 -21.04  
  

  

Dzień Ziemi  

22.04.  

-Wdrażanie dzieci do 

szanowania  

Ziemi;  

-Kształtowanie   postawy 

troski  o środowisko 

naturalne- zachęcanie do 

segregowania śmieci i   

dbałości o czystość otoczenia.  

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska w najbliższym 

otoczeniu –  burza mózgów.  

Przygotowanie plakatów, ulotek  o tematyce ekologicznej.  

Woda jako źródło życia – rola wody w przyrodzie, sposoby jej 

oszczędzania.   

Poznajemy i utrwalamy znaczenie pojęć: recykling, ekologia, 

segregacja śmieci.  

Czytanie wybranych bajek filozoficznych ze zbioru M. Piquemala „ 

Bajki filozoficzne. Jak żyć na Ziemi.”  

Moja planeta – nauka piosenki.  

Tydz. 

4  

Witaj maj, 3 

maj!  
  

24.04-28.04  
  

-Wyrabianie pozytywnego 

stosunku do kraju, w którym 

mieszkamy; -Uwrażliwianie na 

wartości związane z  

Ojczyzną;  

-Uświadomienie roli zgodnej 

pracy zespołowej;  

-Wdrażanie do poszanowanie 

własności swojej i cudzej;  

-Okazywanie szacunku i 

zaufania dorosłym i ich pracy.  

 Dawne stolice Polski- odszukiwanie na mapie.  

 Rozmowa na temat świąt   narodowych: 1 maja – Święto Pracy, 2 

maja –  Święto Flagi, 3 maja – Święto Uchwalenia  Konstytucji.  

Konstytucja  gwarancją naszej wolności- rozmowa kierowana.  

Kim są moi rodzice, kim chcę zostać w przyszłości – swobodne 

wypowiedzi dzieci.  

Rozmowa nt. różnych zawodów.  

Poznajemy zawody – rozsypanka wyrazowa.   

Zaproszenie do świetlicy przedstawiciela ciekawego zawodu.  

Inscenizowanie wybranych zawodów – kalambury.  

Słuchanie wierszy opisujących święta majowe.  

Wykonanie majowych dekoracji  w sali świetlicowej.  

Praca plastyczna- kolorowanie, wyklejanie, praca przestrzenna 

przedstawiająca wybrany symbol narodowy.  

MAJ  Tydz. 

1  
W maju jak 

w raju!  

04.05-05.05  

-Wyrażanie wrażliwości na 

piękno natury w twórczości 

plastycznej, słownej.  

Prace plastyczne „Majowy ogród”- technika dowolna.  

Czytanie wierszy o miesiącu maju. Próba ułożenia własnego wierszyka.  

Tydz. 

2  
Warszawa- 

moje miasto  

-Rozpoznawanie symboli 

Warszawy;  

-Zapoznanie dzieci z topografią 

ich  

 Zabytki mojego miasta - oglądanie pocztówek i albumów, 

nazywanie budynków i pomników.   



str. 23  

  

 

    
08.05-12.05  

miejsca zamieszkania;  

-Uzyskiwanie informacji na 

temat współczesnych i 

historycznych miejsc 

Warszawy; -Przypomnienie 

wybranych legend 

warszawskich.  

Warszawa dawniej i dziś- praca z mapą, zabawa w 

przewodników.  Słuchanie piosenek o Warszawie. 

Nauka wybranej piosenki  o Warszawie.  

Czytanie legend warszawskich - „Legenda o Bazyliszku”, „ Legenda o 

Syrence Warszawskiej”, „ Legenda o Złotej Kaczce’.  

Praca plastyczna- tworzenie ilustracji do wybranej legendy; technika 

dowolna.  Konkurs świetlicowy - „Co wiem o Warszawie?”  

Tydz. 

3  
Książka – 

mój 

przyjaciel  
  

15.05-19.05  

-Rozwijanie zainteresowań  

czytelniczych;  

-Rozwijanie wyobraźni  

 i wrażliwości u dzieci;                            

-Kształtowanie nawyku 

czytania.  -Uświadomienie roli 

książki jako źródła wzruszeń i 

wiedzy o świecie.  

Wprowadzenie elementów wiedzy o książce – jak powstała,   jej 

budowa, wyjaśnienie pojęć: autor, ilustrator, druk, okładka, ilustracja. 

Rodzaje  literatury (powieść, bajka, wiersz)- rozmowa o różnych 

utworach literackich.  

Rodzaje książek (przewodniki, poradniki, encyklopedie, słowniki)- 

prezentowanie dzieciom różnych książek oraz omawianie różnic i 

podobieństw między nimi.  

Dlaczego warto czytać książki?- burza mózgów.  

Projektowanie okładki do  książki- praca plastyczna.  

Przypomnienie najpopularniejszych bajek i wierszy dziecięcych -  

czytanie całych utworów lub fragmentów.  

Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek.  

Bajkowe zgadywanki- zabawa edukacyjna.  

Zwiedzanie szkolnej biblioteki.  

Tydz. 

4  

Ja i moja 

rodzina  
  

22.05-26.05  
  
  

  
Dzień Matki  

26.05  

-Podkreślanie ważnej roli 

matki, ojca w rodzinie;  

-Pogłębianie szacunku dla 

rodziców  

i osób starszych;  

-Kształtowanie uczuć miłości i 

przywiązania do rodziców; -

Wdrażanie zasad kultury  na co 

dzień.  
  

Rola rodziny w życiu człowieka- rozmowa kierowana.  

Rodzina bliższa i dalsza – wyjaśnienie pojęć takich jak kuzyn, 

siostrzeniec, bratowa, teściowa, itp.   

Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny.   

Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach – burza 

mózgów.   

Wykonanie upominku dla mamy.  

Czytanie wierszy i śpiewanie piosenek o mamie.  

 „Mój tata jest...” – burza mózgów. Zapisanie wypowiedzi dzieci na 

wielkim plakacie przedstawiającym tatę.  
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  Tydz.5  Nasze 

dziecięce  

marzenia  
  

29.05-02.06  

-Przypomnienie i 

poszerzenie 

wiadomości na temat 

praw  i obowiązków 

dziecka;  

-Uświadamianie dzieciom ich 

wartości oraz prawa do 

bezpieczeństwa i radosnego 

dzieciństwa;  

-Tworzenie sytuacji 

edukacyjnych  

Poznajemy prawa i obowiązki dziecka. Zapoznanie z Konwencją o 

Prawach Dziecka.  

Czytanie wiersza M. Brykczyńskiego „ O prawach dziecka.  

Kiedy dzieci są szczęśliwe?- wypowiedzi dzieci oparte na własnych 

doświadczeniach. Gdzie dziecko w sytuacji trudnej może uzyskać 

pomoc?- instytucje zapewniające pomoc dzieciom.  

Dziecięca wizja świata i przyszłości- praca plastyczna.  

Order Uśmiechu- dzieci wręczają nagrody dorosłym- poznajemy 

laureatów.  

 

   umożliwiających dziecku 

swobodne wypowiadanie się.  

Dzieci różnych narodowości- cechy charakterystyczne, 

podobieństwa  i  różnice- rozmowa kierowana.   

Zabawy integracyjne na boisku szkolnym i placu zabaw- razem bawić 

się weselej!  

CZERWIEC  Tydz. 

1  
Cudze 

chwalicie,  

swego nie 

znacie  
  

05.06- 09.06  

-Budzenie zainteresowań 

krajoznawczych;  

- Poznanie walorów 

przyrodniczych i turystycznych 

Polski.  
  

Z czego mogą być dumni Polacy? –rozmowa kierowana.  

Najpiękniejsze miejsca  w Polsce- góry, morze, pojezierza- praca z 

mapą, albumami.  

Polskie Tatry – pokaz slajdów.  

Gdzie warto pojechać w czasie wakacji? – propozycje dzieci.  

Pomniki przyrody- co to takiego? Pomniki przyrody w Polsce.  

Polski krajobraz- praca plastyczna.  

Tydz. 

2  
Bezpieczne 

wyjazdy  
  

12.06-14.06  

-Wyrabianie nawyków 

odpowiedniego zachowania 

się w sytuacji zagrożenia; -

Wdrażanie do odpowiedniego  

zachowania na 

obozach  i 

koloniach;  

Odpowiednie zachowania na obozach i koloniach- rozmowa 

kierowana.   Zasady bezpiecznego przebywania poza domem - burza 

mózgów. Korzystamy z ważnych telefonów w sytuacjach 

zagrażających   zdrowiu lub życiu, przypominamy numery 

alarmowe.  

Jak zachowywać  się w podróży, na dworcu, w pociągu, samolocie-

wypowiedzi dzieci.  
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-Przestrzegania   zasad 

bezpieczeństwa 

obowiązujących poza domem.  

Pakujemy wakacyjny plecak- co jest niezbędne w podróży?- 

wypowiedzi dzieci.  

Tydz. 

3  
To już lato, 

to już 

wakacje!  
  

19.06-23.06  
  

-Przypomnienie i poszerzenie 

wiedzy na temat zjawisk 

przyrodniczych typowych dla 

lata;  

- Zapoznanie z tradycją Nocy  

Świętojańskiej;  

-Zapoznanie dzieci z globusem 

i podstawowymi informacjami 

o kontynentach;   

--Zachęcanie do samooceny, 

dostrzeganie swoich mocnych i 

słabych stron.  

.  

 Oznaki lata- szukamy zmian w przyrodzie.  

Noc Kupały- poznajemy zwyczaje Nocy Świętojańskiej.  

Czytanie „ Legendy o kwiecie paproci”.   

Słuchanie Vivaldiego „Cztery Pory Roku – Lato”  

Podróż moich marzeń- miejsce na świecie, które chcielibyśmy 

odwiedzić - wypowiedzi dzieci.  

Poznajemy kontynenty- cechy charakterystyczne kontynentów 

(roślinność, zwierzęta, klimat)- praca globusem,  atlasami, albumami, 

prezentacje multimedialne.   

7 cudów świata- omówienie, prezentacja zdjęć lub filmów 

edukacyjnych.  

Świetlicowe porządki- wspólnie sprzątamy świetlicę.  

Co przyniósł nam rok i za czym będziemy tęsknić?- refleksje nad 

doświadczeniami i przeżyciami Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa podczas wakacji- wypowiedzi dzieci.  

Wręczenie dzieciom wyróżnień za wzorowe zachowanie i czynny 

udział w zajęciach – „Wzorowy Świetlik”    

Do zobaczenia po wakacjach - uroczyste pożegnanie ze świetlicą w 

kończącym się roku szkolnym.  
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 DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                  

 W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RĘDZINACH 

na rok szkolny 2017/2018  

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka, ucznia (uczennicy) klasy ....................  

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia dziecka  

Adres zamieszkania dziecka 

 

 

Nazwiska i imiona rodziców 

dziecka 

Matki  

Ojca  
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Informacje o zatrudnieniu 

Matki 

właściwe podkreślić 

Pracuję zawodowo         TAK         NIE 

Ojca 

właściwe podkreślić 
Pracuję zawodowo         TAK         NIE 

Aktualne numery 

telefonów komórkowych 

Matki  

Ojca  

 

 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (przyjmowane leki, choroby itp.): ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

Podpis osoby wypełniającej deklarację :  ……………………………………………………………….. 
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OŚWIADCZENIE  

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny  …………  wyłącznie przez wymienione osoby:  

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

     

 

Rędziny, dnia ……………………..                 ….…………………………………………………………………….. 

                                                             (podpis rodziców, prawnych opiekunów dziecka) 

 

 

 

Wyciąg z Regulaminu świetlicy  

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach  

1. Świetlica szkolna zapewnia stałą opiekę w godzinach 7.00 - 8.00 (przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych) i 12.30 - 16.00 (po zakończeniu 

zajęć) dzieciom, których rodzice pracują.  

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców w terminie określonym przez szkołę wypełnionej deklaracji zapisu. 

3. Nauczyciele odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo dzieci, które aktualnie przebywają w świetlicy szkolnej. 

4. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe odbiera ze świetlicy i przyprowadza do niej nauczyciel prowadzący te zajęcia. 
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5. Nauczyciele pracujący w świetlicy informują wychowawców klas o zachowaniu             i postawie dziecka podczas zajęć świetlicowych. 

Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny zachowania. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy oraz zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy w 

celu zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków pobytu. 

 

 

………………………………..                      ……………………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)                                (podpisy rodziców /prawnych opiekunów) 
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REGULAMIN ŚWIETLICY DZIAŁAJĄCEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

 

 

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. 

 

Regulamin świetlicy jest opracowywany co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku roku 

szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany wychowankom świetlicy i ich rodzicom. 

 

Cele i zadania świetlicy 

 

Zadania organizacyjne 

 

1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 7.00 do 16.00 

2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. 

3. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące: 

  imię i nazwisko ucznia 

 klasa 

 data urodzenia 
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 adres zamieszkania 

 informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odbierać 

dziecko) 

 oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu 

 kontakt z rodzicami (telefon) 

 informacja o chorobach (np. alergie) 

4. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się dzieci zgodnie z obowiązującą  procedurą przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. Nauczyciele otaczją 

opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu – dzieci zapisane do świetlicy szkolnej. 

5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. 

6. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty 

zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy 

szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych, upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie. 

10. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy 

świetlicy i zapisana w formie stosownego oświadczenia.  

 

Wychowankowie świetlicy 
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1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy. 

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy. 

4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. 

5. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych 

przyniesionych z domu. 

6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności. 

8. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne. 

9. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu. 

 

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

 Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę. 

 Pochwała przekazana wychowawcy klasy. 

 Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie). 

 

 

Kary 
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 Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę. 

 Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

 Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie). 

 

Dokumentacja świetlicy 

 

 Plan pracy świetlicy szkolnej. 

 Ramowy rozkład dnia. 

 Dziennik zajęć. 

 Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej. 

 Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 Regulamin świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 34  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. 

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (dni dodatkowe wolne od pracy) określa 

dyrektor. 

3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. 

4. W razie nie przestrzegania ustaleń w pkt. 3 przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami 

wydłużenia pracy świetlicy. Dyrektor może również zastosować wobec nich następujące kary: upomnienie dyrektora, skreślenie dziecka 

z listy uczestników świetlicy. 

5. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 
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6. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowani uczniowie klas I – III, których rodzice przedstawią zaświadczenie o zatrudnieniu 

(szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych zaświadczeń). 

7. Kwalifikacja i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub 

opiekunów prawnych dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

8. Wychowawcy nie zastosują się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana 

w formie pisemnej z datą i podpisem. 

9. Przerwa obiadowa w świetlicy trwa od 11.25 do 11.45. Dzieci ze świetlicy spędzają czas na przerwie, na korytarzu szkolnym pod opieką 

nauczyciela dyżurującego. 
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WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

WYCHOWANEK POWINIEN: 

 ZACHOWYWAĆ KULTURĘ OSOBISTĄ WOBEC OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SALI 

 PRZESTRZEGAĆ PRZYJĘTYCH ZASAD PRACY W GRUPIE ZRÓŻNICOWANEJ WIEKOWO 

 SZANOWAĆ PRAWA INDYWIDUALNE INNYCH OSÓB 

 NIE DOKUCZAĆ I NIE PRZESZKADZAĆ INNYM OSOBOM 

 DBAĆ O CZYSTOŚĆ I ESTETYCZNY WYGLĄD SALI 

 NIE SPOŻYWAĆ POKARMÓW TYPU FAST FOOD 

 SZANOWAĆ ZABAWKI, SPRZĘT I WYPOSAŻENIE POMIESZCENIA 

 NIE POWINIEN BEZ ZGODY WYCHOWAWCY ŚWIETLICY OPUSZCZAĆ SALI ŚWIETLICY 

 WYKONYWAĆ PROŚBY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY 

 ZA WZOROWE ZACHOWANIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ I PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW BĘDĄ 

STOSOWANE NAGRODY I POCHWAŁY 

 ZA NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ BĘDĄ STOSOWANE UPOMNIENIA I KARY 
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                                                                                      GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

                                                                                                        2018/2019 

 

 

 

LP PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK  

0 Mgr Katarzyna Stanisz  Mgr Katarzyna Stanisz  Mgr Agnieszka Rydecka Mgr Agnieszka Rydecka Mgr Agnieszka Rydecka 

1      

2      

3       

4      

5  11.30  

Mgr Aneta Kaczmarek 

11.50 

Mgr Lilla Wieczorek 

11.30  

Mgr Aneta Kaczmarek 

11.30 

Mgr Aneta Kaczmarek 

 

6 12.30  

Mgr Lilla Wieczorek   

Mgr Katarzyna Stanisz 

Mgr Aneta Kaczmarek 

Mgr Katarzyna Stanisz  

Mgr  Lilla Wieczorek 

Mgr Aneta Kaczmarek 

 

Mgr Aneta Kaczmarek 

 

Mgr Aneta Kaczmarek 

 

7 Mgr Lilla Wieczorek  Mgr Aneta Kaczmarek 

 

Mgr  Lilla Wieczorek Mgr Aneta Kaczmarek 

Mgr  Lilla Wieczorek 

Mgr Aneta Kaczmarek 

8 Mgr Lilla  Wieczorek Mgr Aneta Kaczmarek Mgr  Lilla Wieczorek Mgr Aneta Kaczmarek Mgr Aneta Kaczmarek 

9 Mgr Lilla  Wieczorek 

16.15 

Mgr Aneta Kaczmarek 

16.15 

Mgr  Lilla Wieczorek 

16.15 

Mgr Aneta Kaczmarek 

16.15 

Mgr Aneta Kaczmarek 

16.15 
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Plan zajęć dnia 

 Poniedziałki z książką 

 Wtorki plastyczno - techniczne 

 Środy teatralno – muzyczne 

 Czwartki sportowo - wycieczkowe 

 Piątki bajkowo – kulinarne 
 

Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Czynności 

07:00 08:00 Pomoc w nauce. Kontrola pracy domowej. Zajęcia dowolne w grupie. 

11:30 13:30 Pomoc dzieciom w nauce oraz przy odrabianiu lekcji. Czytanie książek. Gry i zabawy 

edukacyjne, rozwijające. 

13:30 15:00 Zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, prace ręczne, majsterkowanie. Czytanie bajek, 

legend, wierszy, opowiadań. Elementy teatrzyku. Zajęcia ukierunkowane tematycznie 

przez realizację paragramu świetlicy. 

15:00 16:00 Zabawy w sali podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy ruchowe. Zajęcia w terenie. 

16:00 16:15 Porządkowanie świetlicy. Rozchodzenie się dzieci do domu. 
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