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Termin

Temat tygodnia

1 IX – 2 IX

Witaj
szkoło!Żegnajcie
wakacje!

5 IX – 9 IX

Wspomnień czar

Sposób realizacji

Zadania i cele
 Poznawanie się grupy.
 Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku
i w świetlicy.
 Przeprowadzenie pogadanki na temat
bezpiecznego zachowania na terenie
szkoły, podczas zabaw.
 Poznanie praw i obowiązków ucznia.
uczęszczającego do świetlicy szkolnej.
 Swobodne wypowiedzi o minionych
wakacjach.







Opowiadanie o swoich wakacjach
Umiejętność zaprezentowania się na forum grupy
Ekspresja plastyczna
Wzbogacenie słownictwa
Umiejętność słuchania innych

Gry stolikowe: warcaby, szachy,
quizy, kości itp. Układanie klocków
i puzzli. Rozwiązywanie zagadek.
Wykonywanie elementów do
dekoracji świetlicy i gazetki.
Stworzenie regulaminu świetlicy – plakat.
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Rozmowa kierowana na temat jak spędziłem wakacje.
Prezentacja wakacyjnych pamiątek. Prezentacja i
omówienie zdjęć wakacyjnych. Konkurs plastyczny –
pocztówka z wakacji. „Worek wspomnień” – zabawa.
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
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12 IX –16 IX
W naszej
świetlicy

19 IX –23 IX
Bezpieczna
droga do
szkoły

26 IX – 30 X

Turystyczne
szlaki

 Rozmowy na temat poszanowania
sprzętu w świetlicy, gier, zabawek.
 Wspólne zebranie pomysłów na temat tego: Co
zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie,
wesoło i ładnie?
 Uczymy się zasad fair play.

 Poznanie i przypomnienie zasad
bezpiecznego przechodzenia przez
jezdnię.
 Zapoznanie ze sposobem poruszania się
po drogach.
 Nauka podstawowych znaków drogowych.
Bezpieczne poruszanie się po okolicy.
 Nauka wybranej piosenki o ruchu drogowym.
 22.09. – Dzień bez samochodu

Burza mózgów – „ W naszej świetlicy”. Gry
stolikowe. Zabawy rytmiczno-taneczne ze
śpiewem. Czytanie głośne ze zrozumieniem
fragmentów bajek. Naprawa gier świetlicowych.
Wspólne porządki w świetlicy. Origami.

Zgaduj- zgadula: Czy znam znaki drogowe? Gry
planszowe o ruchu drogowym. Zabawy ruchowe na
boisku szkolnym. Zabawy muzyczne z instrumentami
i zabawy ruchowe przy muzyce. Znak drogowy
„Przejście dla pieszych”- malowanie kredkami,
farbami plakatowymi. „Samochód”- wydzieranie
z kolorowego papieru. Sygnalizacja świetlna wycinanie.

 27.09. – Światowy Dzień Turystyki
 Przybliżenie tematyki z zakresu turystyki

Pogadanka o turystyce. Spacer po okolicy –
znalezienie wszystkich walorów turystycznych
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 Budzenie zainteresowań krajoznawczych
 Poznanie ciekawych zakątków świata
 30.09. – Dzień Chłopaka

najbliższego otoczenia. Praca plastyczna – kolaż –
ciekawe miejsce do odwiedzenia. Zabawy na świeżym
powietrzu.

 9.10. – Światowy Dzień Poczty
 Poczta dawniej i dziś- zapoznanie dzieci
z pracą pocztowców.
 Przybliżenie postaci listonosza.
 Zapoznanie/przypominanie prawidłowego
adresowania kopert.
 Zapoznanie się z tradycją pisania listów.

Rozwiązywanie zagadek. Zabawy „Głuchy telefon”,
„Poczta”. Gry stolikowe. Układanie
puzzli. Wykonanie projektu znaczka pocztowego,
kartki pocztowej. Nauka składania i sklejania koperty.
Obrazkowy list – rysowanie obrazkowego listu.
Wyjście na pocztę.

 14.10. – Dzień Edukacji Narodowej
 Rozwijanie wrażliwości na piękno
jesiennego krajobrazu.
 Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące
w przyrodzie.
 Ukazywanie możliwości wykorzystania
materiału przyrodniczego.
 Zapoznanie z rodzajami grzybów,
przestrzeganie przed zbieraniem grzybów
trujących.

Zabawa dydaktyczna- „Co masz w ręku”
rozpoznawanie warzyw i owoców po dotyku.
Rozwiązywanie zagadek i rebusów na temat jesieni.
Zgaduj- zgadula –rozpoznawanie grzybów jadalnych.
Zabawy muzyczne z instrumentami i zabawy ruchowe
przy muzyce. „Dary lasu”- wydzieranka. Wykonanie
obrazków z liści oraz ludzików i zwierzątek
z zebranego materiału. „Grzybobranie” -malowanie
farbami plakatowymi i wyklejanie grzybów
z kolorowego papieru. „Las jesienią”- malowanie

3X–7X
„Ludzie listy
piszą” –
Światowy dzień
Poczty

10 X – 14 X
Idziemy do lasu
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17 X – 21 X
Jesienne
smakołyki

dowolna techniką. Wyjście do lasu.

 Wdrażanie do działania na rzecz zdrowia
własnego
 Edukacja żywieniowa
 Akcja „Jedzmy smacznie,
zdrowo, kolorowo”
 Dzień Ziemniaka
 20.10 Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni

Zabawy i gry na powietrzu z wykorzystaniem
sprzętu sportowego. Gry stolikowe: warcaby,
szachy, domino., itp. Wykonanie ludzików
z ziemniaków (zorganizowanie wystawki).
Konkurs kulinarny. Wykonanie pracy plastycznej z
pieczątek z ziemniaka.



24 X – 28 X
„Śpieszmy się
kochać ludzi, tak
szybko
odchodzą…”

31 X – 4 XI

 Uświadamianie potrzeby szanowania lasu
i zachowania się w nim zgodnie z ustalonymi
zasadami.
 Nauka wybranego utworu o lesie.

Wdrażanie do czczenia pamięci o
zmarłych
 Odpowiednie zachowanie na cmentarzu
 Wyjaśnienie symboliki grobu
 Przypomnienie znaczenia Dnia Zadusznego i
Święta Wszystkich Świętych

Pogadanka
Zabawy stolikowe (gry planszowe,
kości, klocki itp.).
.Malowanie pejzaży- „Jesienna
Szaruga”. Wykonanie lampionu
Wyjście na cmentarz.



Zabawy muzyczno- ruchowe. Gry

5.11. – Dzień Postaci z bajek
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W bajkowym
świecie

7 XI –11 XI

Kocham Cię
Polsko!

14 XI –18 XI
Jestem życzliwy

 Jakie książki lubimy czytać?– rozmowa z dziećmi.
 Wizyta w bibliotece
 Słuchamy wybranych fragmentów ulubionych
bajek dla dzieci

stolikowe związane z tematyką bajek. Zabawy
rytmiczno-taneczne ze śpiewem. „W krainie
krasnoludków, smoków, rycerzy…” – praca plastyczna
(technika dowolna) Wspólne czytanie książek.

 11.11. – Narodowe Święto Niepodległości
 Zapoznanie dzieci z pojęciami Ojczyzna i symbol
narodowy.
 Kształtowanie postaw patriotycznych.
 Zapoznanie z mapą Polski (stolica, najdłuższa
rzeka, granice).
 Polska w legendach - czytanie przez nauczyciela
wybranych legend.

Zabawa z mapą Polski. Wędrówki po Polsce.
Zgadywanki, co to za miasto? (prezentowanie
widokówek i ilustracji z różnych stron naszego
kraju). Projektowanie plakatu- Polska moja Ojczyzna
(technika kolażu). Symbole narodowe wykonywanie
flag z papieru i godła. Śpiewanie pieśni patriotycznych
i żołnierskich.






Gry dydaktyczne dotyczące zachowania się w różnych
miejscach (w świetlicy, teatrze, przy stole…”)
Wykonanie plakatów związanych z Dniem
Życzliwości. Cichy przyjaciel. Tydzień życzliwości –
zdobywanie medalu „Jestem Życzliwy”

21.11. – Dzień życzliwości
Kształtowanie nawyków grzecznościowych.
Budzenie szacunku do ludzi.
Pogadanka o znaczeniu zwrotów
grzecznościowych (5 magicznych słów).
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21 XI –25 XI

Dzień
Pluszowego
Misia – słodkie
świętowanie.






25.11. – Dzień Pluszowego Misia
Opowiadanie o ulubionych zabawkach.
Nasze ulubione zabawy.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
swoją i cudzą własność.
 Zapoznanie się z zabawkami naszych rodziców.

Rozwiązywanie łamigłówek, zagadek, krzyżówek. Gry
i zabawy ruchowe. „Mój pluszowy miś” praca
plastyczna. Słodki poczęstunek. Pogadanka.
Prezentacja zabawek.
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28 XI – 2 XII

Tradycje
andrzejkowe.

 Wdrażanie do wspólnej, wesołej zabawy.
 Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów
andrzejkowych
 Czytanie opowiadań na temat tradycji
andrzejkowych.

Quiz ortograficzny - układanie krzyżówek, wspólne
przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb,
wykonanie dekoracji andrzejkowej, zabawy w wróżby
andrzejkowe - lanie wosku

5 XII –9 XII

„I ty możesz
zostać świętym
Mikołajem”







Kultywowanie tradycji mikołajkowej - dostrzeżenie
potrzeb innych ludzi,
Umiejętność podejmowania prób pomocy
potrzebujących
Przybliżenie idei wolontariatu
Nauka wybranej piosenki o Mikołaju
Świętowanie poprzez wspólną wesołą zabawę.

Gry na spostrzegawczość i orientację. Łamigłówki,
rebusy, zagadki. Gry stolikowe i zespołowe. Zabawy
rytmiczno-taneczne ze śpiewem. Pisanie listów do
świętego Mikołaja.
Przygotowanie podarunków dla bliskich. „Czapka
Mikołaja” – wykonanie czapki z kolorowego papieru.
Zabawa „Co mogę dać”.
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12XII–16 XII Radosne
oczekiwanie na
czas
świętowania







19.XII-22XII

Magia Świąt









23 XII–31XII

10.12. – Dzień Praw Człowieka
Podkreślenie znaczenia tworzenia nastroju
świątecznego
Poznanie tradycji i zwyczajów związanych z
świętami Bożonarodzeniowymi
Zachęcanie do wykonywania świątecznych dekoracji
Poznanie wierszy i opowieści o tematyce
świątecznej.

Poznajemy tradycje i zwyczaje związane ze
świętami Bożego Narodzenia.
Tworzenie nastroju świątecznego.
Pogadanka na temat choinki, ozdób choinkowych,
kolęd, opłatka.
Swobodne wypowiedzi uczniów o tradycjach
panujących w ich domach.
Słuchanie i śpiewanie kolęd.
Dekoracja choinki w świetlicy.
Nauka wybranej kolędy.

Przygotowanie ozdób świątecznych różnymi
technikami. Rozmowy w kole. Wspólne czytanie
opowieści i wierszy świątecznych. Zajęcia kulinarne –
świąteczne pierniczki. Projekcja filmów o tematyce
świątecznej.

Krzyżówki świąteczne . „Choinka”- wyklejanie z
kolorowego papieru i bibuły. „Kartki świąteczne”,
przygotowanie elementów, wyklejanie. Witraże
bombki, aniołki, świeczki. Origami, ozdoby
świąteczne. „Choinka w moim domu” –technika
dowolna. Wykonanie ozdób choinkowych.

Przerwa świąteczna
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2I–6I

9 I – 13 I

16 I – 20 I

Zimowe
zabawy

Białe
szaleństwo

Babcia i
Dziadek są the
best!

 Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.
 Pogadanka o zabawach i sportach zimowych.
 Rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie
(m. in. odpowiedni ubiór.).
 Poznanie różnych sposobów spędzania czasu
wolnego.

Zabawy na świeżym powietrzu.
„Jak ciekawie spędzić zimowe popołudnie? - pomysły
na atrakcyjne wykorzystanie czasu wolnego - praca
plastyczna.

 Nauka wybranej piosenki o zimie.
 Inicjowanie zabaw w grupie
 Zachęcanie do różnorodnych aktywności w czasie
wolnym.

Zabawy na śniegu. „Zimowe bałwanki – symbol zimy
– praca plastyczna. Wspólne śpiewanie zimowych
piosenek. Śnieżne wycinanki.

 21.01. – Dzień Babci
 22.01. – Dzień Dziadka
 Kształtowanie postaw miłości, szacunku i
przywiązania dla dziadków
 Zrozumienie potrzeb osób starszych

Pogadanka. Tworzenie laurek dla babć i dziadków.
Mój prezent – działania plastyczno – konstrukcyjne.
Nauka piosenki. Zajęcia plastyczne – malowanie na
szkle.
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23 I – 27 I

Odkrywamy
świat ssaków

30 I - 3 II
Karnawałowe
balowanie

6 II - 10 II

13 II – 26 II

„Miłość
niejedno ma
imię…”

 29.01 Dzień składanki i łamigłówki
 Zapoznanie dzieci z ssakami europy
 Poznawanie charakterów wybranych zwierzątek

Zabawy ruchowe - naśladowanie zachowań i
odgłosów zwierząt, odgadywanie śladów zwierząt,
łamigłówki i prace plastyczne

 Zapoznanie się z elementami savoir- vivru
 Pogadanka o balach i zabawach karnawałowych w
innych krajach
 Świetlicowa Zabawa Karnawałowa

Zabawy świetlicowe – zespołowe i grupowe.
Wykonanie kotylionów z tekturki i kolorowego
papieru. Projektowanie maski – szablony oraz własna
inwencja twórcza. Zabawa z balonami.






Sposoby okazywania sympatii – burza mózgów. Praca
plastyczna – tworzenie serc dla bliskich.
Konkurs piosenki ze słowem „miłość”. Poczta
walentynkowa. Zabawa „100xMIŁOŚĆ”,warsztaty
kulinarne.

Poznawanie sposobów rozpoznawania uczuć
Metody wyrażania uczuć i emocji
Umiejętność szanowania uczuć innych
9.02. – Międzynarodowy Dzień Pizzy

Ferie zimowe
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27 II –3 III

6 III – 10 III

A - jak amur,
B - jak brzana..
- świat ryb

Kobieta jak
kwiat

13 III – 17 III Mali odkrywcy

 Wzbogacanie wiadomości o różnych gatunkach ryb i
specyfice ich życia,
 Rozwiązywanie zagadek językowych
 Rozwijanie inwencji twórczej poprzez działanie
praktyczne - „Ryby” J. Brzechwa

 8.03. – Dzień Kobiet
 Rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących
zawodowo i w domu.
 Podkreślanie roli kobiet w codziennym życiu.
 Pogadanka „ Jaki jest podział obowiązków w moim
domu”.
 Projektowanie i wykonanie upominków.
 Kształtowanie umiejętności składania życzeń.

 15.03 Dzień Piekarzy i Cukierników
 Zapoznanie się ze zjawiskami ze świata fizyki
 Rozwijanie pasji poznawania świata i zasad nim
rządzących
 Doświadczenia i eksperymenty

Atlas ryb, zagadki o rybach.
Prace plastyczne metodą origami. Nauka piosenki o
rybach, teatrzyk kukiełkowy, zabawy ruchowe.

Zgaduj- zgadula – odgadywanie nazw kwiatów.
Rozwiązywanie krzyżówek dotyczących zawodów.
Zabawy muzyczno-ruchowe. „Kwiaty”- technika
orgiami oraz z bibuły. „Laurka”- technika dowolna.

Warsztaty kulinarne „Zdrowe łakocie”
Zabawy z eksperymentami: iluzje optyczne, mieszanie
kolorów, jak powstaje ogień, jak powstaje prąd, co
spada szybciej, co to jest tarcie.
Pogadanka. Projekcja filmików.
Konstruowanie robotów.
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20 III – 24 III

W świecie
cyferek

 Przybliżenie dziedziny nauki jaką jest matematyka
 Zapoznanie się z zabawami
matematyczno-logicznymi
 Rozwój umiejętności matematycznych i logicznego
myślenia

Ruchome zabawy matematyczne. Tworzenie i
układanie gier. Zabawy z klockami logicznymi.
Zabawy z pomiarem długości. Układanie labiryntów.
Zabawa „Kolorowe cyferki”.

27 III – 31 III

W magicznym
świecie teatru

 27.03 Międzynarodowy Dzień Teatru
 Pogadanka na temat teatru, osób występujących, roli
teatru w życiu człowieka.
 Przypomnienie zasad zachowania w teatrze
 30.03. – Światowy Dzień Muffinka

Przygotowanie krótkiego przedstawienia na podstawie
wybranego wiersza. Zabawy dramowe.
Wykonanie kukiełek – praca plastyczna. Wycieczka
do teatru.

 Pogadanka na temat zmian zachodzących
w przyrodzie.
 Rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody dbałość o czystość otaczającego nas środowiska.
 Nauka wybranej piosenki o wiośnie.

„Wiosna wokół nas” - zagadki, krzyżówki, rebusy o
tematyce wiosennej. Zabawy rytmiczno-taneczne ze
śpiewem. „Przebiśniegi”- malowanie farbami
plakatowymi. „Wiosna w świetlicy”- motyle,
biedronki, kwiatowe witraże. Malowanie pani wiosny.

3 IV – 7 IV

Pierwsze
zwiastuny
wiosny
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Kolorowa wiosna - dmuchanie plamy, czyli
malowanie słomką.

10 IV– 14 IV
Wielkanocne
tradycje

13 IV - 18 IV

19 IV –21 IV

 Poznanie zwyczajów związanych ze świętami
Wielkanocnymi.
 Umacnianie więzi rodzinnych.
 Rozmowa na temat tradycji i obrzędów
Wielkanocnych w Polsce i na świecie.

Zgadywanki o tematyce świątecznej. Wykonanie
ozdób wielkanocnych. „Wielkanocny stół”malowanie farbami lub rysowanie kredkami.
Malowanie pisanek.

Przerwa Wielkanocna

Przyjaciele
Ziemi.
Dzień Ziemi

 Wdrażanie dzieci do szanowania naszej
planety.
 Pogadanki jak dbać o środowisko (segregacja śmieci,
sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej,
wody).
 Umiejętność dokonywania wyborów czyli rozważne
zakupy. Zadania związane z kształtowaniem postaw
ekologicznych u dzieci.

Zabawy w zapamiętywanie –ćwiczymy
spostrzegawczość. Zabawy muzyczno-ruchowe.
Projekt plakatu- „Ziemia- planeta moich marzeń”.
Zabawa w sklep.
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 22.04. – Dzień Ziemi

24 IV –28 IV

W narodowych
barwach



4V – 5V
Autorytety
świata sportu.

8 V – 12 V

 Upowszechnianie wiedzy na temat świąt
obchodzonych w maju.
 Kulturalna mapa Warszawy: propozycje dla dzieci i
młodzieży
 Podkreślenie kolorystyki narodowej

Najciekawsze
książki świata?



Zwrócenie uwagi na wartości patriotyczne
w sporcie.
Podkreślenie zasady fair play.
Poznanie sylwetek zasłużonych polskich
sportowców.
Savoir vivre kibica.




8. 05 - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Pogadanka na temat roli bibliotek.




Krzyżówki, zagadki, rebusy związane z Polską.
Zabawy muzyczno-ruchowe. „Barwy majowe”chorągiewki, biało-czerwone kwiaty z bibuły, prace
plastyczne,

Przygotowanie plakatów reklamujących mecz.
Zorganizowanie meczu.
Wystatwa prac – „Polscy sportowcy”
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

.
Wykonanie prac plastycznych - zakładki do ksiażek,
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15 V – 19 V

W naszej
kochanej
rodzinie

Biblioteka w naszej szkole.
Tydzień otwartej biblioteki

 15.05. – Międzynarodowy Dzień Rodziny
 Zapoznanie dzieci z różnymi „starymi” grami i
zabawami podwórkowym

„jak powstaje książka” - film, pogadanka, pomysly na
szkolna bibliotekę - burza mózgu, starsze dzieci czytają
młodszym,

Zabawy i gry tematyczne. Zabawy rytmicznotechniczne ze śpiewem. Plakat- najciekawsze gry i
zabawy. Moja rodzina- kolaż

 Nauka wybranej piosenki o rodzinie
 Rodzinne albumy ze zdjęciami- wspomnienia

22 V - 26 V

29 V – 2 VI

Wszyscy
jesteśmy
przyjaciółmi

Dzień Dziecka

 Rozwijanie empatii.
 Wdrażanie do zgodnej zabawy –integracja grupy.
 Kodeks dobrego przyjaciela.

 Budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych
krajach.

Burza mózgów „ Lubię mojego przyjaciela za…
„Nie lubię gdy mój przyjaciel…”Zabawy integracyjne
Praca plastyczna „Jak spędzam czas z przyjaciółmi” –
technika dowolna.

Gry i zabawy na spostrzegawczość i koncentrację. Gry
stolikowe. Zabawy muzyczno-ruchowe. „Dzieci
z
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 Szkoła w innych krajach – próba charakterystyki
nauki dzieci w egzotycznych krajach świata
 1.06. – Uroczysty Dzień Dziecka

5VI – 9 VI

12 V – 16 VI

różnych stron świata” –wykonanie plakatu przez
wszystkich uczestników świetlicy (praca zbiorowa).
Poczęstunek.

Zielona szkoła

Ja i moje
emocje

 Zdobycie umiejętności rozpoznawania i wyrażania
uczuć i emocji.
 Zgodna współpraca w grupie.

Pogadanka na temat uczuć przyjemnych
i nieprzyjemnych. Praca w grupach – twarze z gazet.
Zabawy na świeżym powietrzu.

 19.05. – Dzień dobrych uczynków
19 VI –23 VI

Wakacyjne
porady

 19.06 Uroczyste zakończenie roku w świetlicy
szkolnej
 Bezpieczeństwo podczas wakacji.
 Swobodne wypowiedzi uczniów nt. „ Jak
bezpiecznie podróżować”?
 Zapoznanie uczniów z podstawowym
wyposażeniem apteczki turystycznej.
 Umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach- zasady udzielanie pierwszej

Krzyżówki związane ze służbą zdrowia. Odgadywanie
narzędzi lekarskich po dotyku. Gry i zabawy
stolikowe. Kolorowanki. Zabawa „Co spakuje na
bezludną wyspę?
Uroczyste zakończenie roku w świetlicy szkolnej,
słodki poczęstunek
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pomocy, czyli co mogę zrobić sam.
 Nauka wybranej piosenki o wakacjach.
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