


PLAN PRACY 

ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 

na rok szkolny 2019/2020 

W Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Pawłowskiego w 

Zespole Szkół w Stalach 



TERMIN REALIZOWANE ZADANIA 
WRZESIEŃ 
I INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

➢ powitanie nowych wychowanków świetlicy, zapoznanie z regulaminem szkoły, świetlicy, 

➢ zapoznanie dzieci z wyposażeniem świetlicy, rozmowy na temat poszanowania sprzętu w świetlicy, gier, 

zabawek, pomocy, 

➢ przypomnienie uczniom podstawowych zasad dobrego wychowania; Proszę, dziękuję, przepraszam, 

➢ gry i zabawy integrujące grupę, zabawy z chustą animacyjną. 
II WAKACYJNE WSPOMNIENIA 

➢ wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne, 

➢ praca plastyczna „Pocztówka z wakacji”, 

➢ pogadanka na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, pamiątek i zdjęć, 

➢ gry i zabawy integrujące grupę, gry planszowe. 
III BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 

➢ zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku i przechodzenia przez ulicę, 

➢ Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, przypomnienie dzieciom o konieczności noszenia odblasków o zmroku, 

➢ przypomnienie zasad obowiązujących na terenie szkoły, na korytarzu, na sali gimnastycznej, w toalecie i na 

boisku szkolnym. 
IV W KRÓLESTWIE JESIENI 

➢ swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie, w sadzie, 

➢ układanie krzyżówek z hasłem Jesień, 

➢ czytanie wierszy o tematyce jesiennej, 

➢ zbieranie żołędzi, kasztanów, liści i wykorzystanie ich do pracy z  dziećmi, 

➢ wykonanie gazetki ściennej pt. „Jesień” oraz jesiennej dekoracji. 
PAŹDDZIERNIK 

I ZWIERZĘ MOIM PRZYJACIELEM 

➢ 4 października – Międzynarodowy Dzień Zwierząt, rozmowa z dziećmi jak być przyjacielem zwierząt, 

➢ zagadki, piosenki, ciekawostki o zwierzętach, rozmowa na temat naszych domowych zwierząt, 

II DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

➢ zapoznanie dzieci z pracą nauczyciela oraz innych pracowników szkoły, wdrażanie do okazywania 

życzliwości  i szacunku wobec nauczycieli oraz innych pracowników szkoły i osób dorosłych, 

➢ Idealny nauczyciel, wychowawca, pogadanka na temat preferowanych cech nauczycieli, 

➢ Praca plastyczna pt. „Mój nauczyciel”, 

➢ gry i zabawy integrujące grupę, 
III CZAS NA ZDROWE ODŻYWIANIE, JESIENNE SMAKOŁYKI 

➢ przypomnienie zasad zdrowego odżywiania, wykonanie piramidy żywienia, 

➢ pogadanka na temat darów jesieni oraz sposobów ich przechowywania, jesienne owoce i warzywa – źródło 

witamin, 

➢ Dary lasu, sadu i ogrodu – zagadki, 

➢ 25 października – Dzień Kundelka, rozmowa na temat schronisk dla bezdomnych piesków, w jaki sposób 

można im pomóc. 
IV PAMIĘTAMY O PRZESZŁOŚCI 

➢ listopad miesiącem pamięci o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – różnice, 

➢ wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza, 

➢ nauka poprawnego zachowania się w miejscach pamięci. 
LISTOPAD 
I NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

➢ wyjaśnienie znaczenia symboliki święta, zapoznanie z symbolami narodowymi; godło, flaga, hymn 

państwowy, 

➢ rozmowa na temat; Kim jest Polak? oraz Co to znaczy być patriotą? 

➢ słuchanie i utrwalanie tekstu hymnu Polski, 
II LUBIĘ SIEBIE, LUBIĘ CIEBIE, KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 

➢ ręka sukcesów i osiągnięć, jestem zdolny, moje mocne strony, 

➢ kształtowanie postawy bycia dobrym przyjacielem, 

➢ kształtowanie postawy empatii, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

➢ gry i zabawy integrujące grupę, 

➢ 25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, prezentacja swoich ukochanych pluszaków, praca plastyczna „Mój 

ulubiony miś”. 



III W ŚWIECIE WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW 

➢ Chciałbym wyczarować, dzieci wypowiadają swoje życzenia co i dla kogo chciałyby wyczarować, 

➢ zabawy andrzejkowe, wróżby, przepowiadanie przyszłości, 

➢ Andrzejki i Katarzynki - podobieństwa i różnice, 

➢ zabawy ruchowe przy muzyce. 

 

GRUDZIEŃ 
I GRUDNIOWE TRADYCJE; BARBÓRKA I MIKOŁAJKI 

➢ poznajemy Laponię, krainę Św. Mikołaja, 

➢ pisanie listów do Św. Mikołaja i rysowanie upragnionych prezentów, postaci Mikołaja, 

➢ 4 grudnia – Dzień Górnika, przybliżenie pracy górnika- podkreślenie jego ciężkiej pracy, 

➢ Wykonanie gazetki o tematyce zimowej. 
II POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 

➢ poszerzenie wiadomości na temat przygotowania się zwierząt do zimy, uwrażliwienie na los zwierząt, 

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

➢ Praca plastyczna Karmnik dla ptaków, 

➢ Zabawy na śniegu i ze śniegiem. 
III ZWYCZAJE WIGILIJNE. MIŁOŚĆ I TOLERANCJA W ŚWIETLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

➢ rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych, tradycje bożonarodzeniowe – dawniej i dziś, 

➢ wykonywanie ozdób choinkowych, dekorowanie sali,  

➢ słuchanie oraz wspólne czytanie wierszy i opowiadań o tematyce świątecznej, 

➢ wspólne kolędowanie, konkurs kolęd. 
IV ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 
STYCZEŃ 
I NOWY ROK – NOWE ŻYCZENIA I POSTANOWIENIA 

➢ wspomnienia i refleksje związane z przeżyciami świątecznymi i noworocznymi, 

➢ nasze sukcesy i porażki, próba podsumowania starego roku, 

➢ układanie i zapis naszych postanowień i marzeń na nowy rok, 

➢ Co to jest kalendarz? – rozmowa kontrolowana. Grupowe wykonanie kalendarza na nowy rok, 

➢ praca plastyczna; Choinka z postanowieniami i życzeniami w postaci bombek. 
II BEZPIECZNIE NA ŚNIEGU I LODZIE 

➢ rozmowa o bezpieczeństwie i zagrożeniach zabaw zimowych, 

➢ promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji, 

➢ poznajemy rodzaje zimowych dyscyplin sportowych, 

➢ wykonanie albumu lub plakatu ze sportami zimowymi, 

➢ pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii, 

➢ Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 
III/IV FERIE ZIMOWE 
LUTY 
I WALENTYNKOWE ŻYCZENIA 

➢ Przygotowanie „Poczty walentynkowej”, 

➢ Wykonanie kart walentynkowych, 

➢ Zabawy na śniegu, spacer zimowy, 

➢ Obserwacja i dokarmianie ptaków. 
II ROZMOWY O PRZYJAŹNI I TOLERANCJI. W ŚWIETLICY JEST WESOŁO 

➢ pogadanka na temat koleżeństwa, przyjaźni i miłości, 

➢ słucham i rozumiem innych, szanuję i pomagam, jestem wzorem dla swoich młodszych kolegów, 

➢ kalambury ukazujące ulubione zajęcia, rozmowy na temat spędzania czasu wolnego, 

➢ zabawy i gry planszowe. 
III KARNAWAŁ TRWA, BAWMY SIĘ WESOŁO, PRZYSŁOWIA POLSKIE 

➢ co to jest karnawał? Wyjaśnienie pojęcia karnawału, zapoznanie z tradycją zabaw karnawałowych, 

➢ karnawałowa moda, projekty masek i kreacji, 

➢ przysłowia mądrością narodów, poznajemy i objaśniamy wybrane polskie przysłowia i powiedzenia, 

➢ zabawa w kalambury; Jakie to przysłowie? 
IV BEZPIECZNIE W SIECI 

➢ wypowiedzi uczniów na temat ulubionych gier internetowych, 

➢ omówienie edukacyjnego znaczenia Internetu, przydatności wykorzystania stron przeznaczonych dla dzieci, 

➢ burza mózgów-kiedy nie wolno ujawniać swoich danych osobowych, adresu, numeru telefonu? 

➢ tworzymy 10 zasad bezpiecznego Internetu –Sieciomazajka, 

➢ nasze ulubione strony www  

 



MARZEC 
I KOBIETKI MAŁE I DUŻE 

➢ poznanie wiersza D. Gellnerowej  W święto kobiet oraz J. Kerna Wiersz na dzień kobiet, 

➢ rozmowa na temat Dlaczego obchodzimy to święto? 

➢ zawody wykonywane przez kobiety, uświadomienie znaczenia pracy kobiet, podział obowiązku w rodzinie, 

rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet, 

➢ praca plastyczna; wykonywanie drobnych upominków dla pań, sióstr, mam, 

➢ 9 marca – światowy Dzień Psa, rozmowa na temat czworonogów, rasy psów, prezentacja swojego Zwierzątka. 
II BEZPIECZEŃSTWO W DOMU I SZKOLE 

➢ zasady udzielenia pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach, 

➢ wiem jak należy zwrócić się o pomoc, zasady zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych do odpowiednich 

osób i służb, ważne numery alarmowe, zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej z pogotowiem, policją, 

➢ dbamy o nasze zdrowie, dlaczego to takie ważne, 

➢ zmieniamy codzienną dietę, nowalijki na talerzu, dlaczego są zdrowe i konieczne. 
III ZAPACH PRZEDWIOŚNIA 

➢ pierwsze wiosenne kwiatki (przebiśniegi, krokusy, śnieżynki, zawilce) – praca plastyczna, 

➢ wykonanie wiosennej dekoracji w sali, 

➢ rozmowa o zwyczaju topienia Marzanny – znaczenie tego obrzędu, 

➢ zakładamy wiosenny ogródek, siejemy owies i rzeżuchę, 

➢ wykonywanie kwiatów z bibuły, krepiny i wiosennych gałązek. 
IV TO I OWO O EMOCJACH 

➢ co to są emocje i do czego nam służą? 

➢ prima aprilis, zapoznanie dzieci z genezą tradycji, rozmowa na temat żartów bezpiecznych i niebezpiecznych, 

➢ szanujemy się, wytłumaczenie dzieciom, że nie musimy wszystkich lubić, ale każdemu należy się szacunek, 

➢ gry planszowe 

KWIECIEŃ  
I CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA 

➢ 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

➢ rozwijanie wyobraźni, wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek, prezentacja przez dzieci swoich 

ulubionych książek, 

➢ praca plastyczna; wykonanie zakładki do książki oraz Ulubiona postać z bajki, 

➢ Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem książek, a oglądaniem filmów. 
II/III KTO O PISANKACH PAMIĘTA TEN MA WESOŁE ŚWIĘTA 

➢ wielkanocna dekoracja świetlicy, 

➢ kurczaczki, pisanki, koszyczki, króliczki- praca plastyczna, 

➢ projektowanie i wysyłanie kartek świątecznych do najbliższych, 

➢ zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi; święcenie palemek, malowanie pisanek, 

➢ Świąteczne śniadanie, potrawy wielkanocne w naszych domach, 

➢ quiz o zwyczajach wielkanocnych, krzyżówki- łamigłówki. 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 
III ZIEMIA BŁĘKITNA PLANETA 

➢ poznajemy i utrwalamy pojęcia: recycling, ekologia, segregacja śmieci, 

➢ kształtowaniem postaw ekologicznych u dzieci, wdrażanie do segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i 

energii, 

➢ redagujemy przykazania ekologa, 

➢ konkurs ekologiczny; Jestem eko. 
IV MAJOWE ŚWIĘTA 

➢ nasze symbole narodowe – godło i flaga, 

➢ gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu, wycięcie i łączenie elementów ptaka, 

➢ słuchanie piosenek patriotycznych, 

➢ barwy majowe; chorągiewki, biało- czerwone kwiaty - praca plastyczna z bibuły. 
MAJ 
I WIOSENNA POGODA, ZABYTKI POLSKI 

➢ wypowiedzi uczniów na temat pogody i zmian w przyrodzie wiosną, 

➢ wiosenne kwiaty, poznajemy nazwy kwiatów i roślin zielonych w naszej okolicy, 

➢ praca plastyczna Polne Kwiaty, 

➢ spacer, zabawy na świeżym powietrzu. 
II NASZE ZDROWIE 

➢ próba zastanowienia się, refleksja: czy mam kondycję? Czy codziennie ćwiczę?  

➢ swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe 



odżywianie, 

➢ grupowe wykonanie plakatu Piramida żywienia, 

➢ gimnastyka na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe. 
III UŚMIECH DLA MAMY 

➢ czytanie wierszy o mamie, 

➢ Dłonie Matki, docenianie wartości prac domowych, które każdego dnia wykonują mamy, w jaki sposób 

możemy im pomóc, 

➢ Moja mama; malowanie plakatówkami portretu swojej mamy, 

➢ zaprojektowanie i wykonanie upominku dla mamy z okazji jej święta, 

➢ poznanie piosenki M. Jeżowskiej A ja wolę moją mamę…, 

➢ wykonanie laurki z okazji święta mam, pisanie życzeń. 

IV MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 

➢ rozmowa na temat obchodów Dnia Dziecka w innych krajach, 

➢ praca plastyczna; Braciszkowie z innych krajów, 

➢ rozmowa na temat ulubionych zabaw dzieci, 

➢ zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, 

➢ 5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska, utrwalenie wiadomości na temat ekologii, 

➢ letnia dekoracja sali, wykonanie gazetki ściennej „Lato”. 

 

CZERWIEC 
I DALEKIE PODRÓŻE 

➢ wyprawa do dżungli, cechy krajobrazu, 

➢ świat zwierząt żyjących w dżungli, praca z albumami, poznajemy środowisko roślinne dżungli, 

➢ poznajemy owoce egzotyczne 

➢ Najpiękniejsza dżungla i jej mieszkańcy, konkurs plastyczny. 
II RUCH I REKREACJA  

➢ znaczenie ruchu w życiu człowieka, 

➢ zabawy ruchowe, które lubimy – rozmowa,  

➢ praca plastyczna – Mój ulubiony sport na świeżym powietrzu, 

➢ zabawy ruchowe przy muzyce, na świeżym powietrzu, 

➢ wykonanie plakatu promującego ruch – praca indywidualna lub w zespołach, 

➢ cechy charakteru, które ułatwiają uprawianie sportów wyczynowych – rozmowa. 
III MOJA RODZINA – DZIEŃ OJCA.  BEZPIECZNE WAKACJE 

➢ wypowiedzi dzieci na temat swoich rodzin, jej członków, 

➢ Mój tata jest... – burza mózgów. Zapisanie wypowiedzi dzieci na wielkim plakacie przedstawiającym tatę, 

➢ wykonanie portretu taty z wykorzystaniem różnych materiałów. Jakie hobby ma mój tata – rozmowa, 

➢ bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa, 

➢ wyjeżdżamy na wakacje- nauka pakowania plecaka, 

➢ nauka sporządzenia listy niezbędnych rzeczy potrzebnych podczas letniego  wypoczynku.  

➢ Porządkowanie świetlicy (pakowanie zabawek zdejmowanie dekoracji) 
IV UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 

 CAŁY ROK SZKOLNY 

➢ Opieka nad uczniami dojeżdżającymi autobusem. 

➢ Wykonywanie gazetek okolicznościowych. 

 


