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Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej  

w roku szkolnym 2017/2018 

WRZESIEŃ 

 

I. Witaj szkoło, witaj świetlico! 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.  

 Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy. Poznajemy wyposażenie sali.  

Gry i zabawy integrujące grupę np. ”Rzeźba”, „Poznajmy się”, „Dokończ słowo”. 

 Regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej, toaletach. 

 Zabawy interakcyjne. Wyjście na pobliskie skrzyżowanie, poznanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach - przejściu dla pieszych i chodniku. Praca plastyczna nt.: „Moja 

droga do szkoły” - technika dowolna. Grupowanie znaków drogowych: ostrzegawcze, 

informacyjne, nakazu, zakazu. Kolorowanie znaków drogowych (kl. I). Wykonanie 

stojących znaków drogowych (kl. II i III).  

 Praca policjanta – gromadzenie słownictwa związanego z zawodem. Zaproszenie 

przedstawiciela policji na zajęcia. Zabawy ruchowe „Policjant”, „Sygnalizacja świetlna”. 

Rozsypanka słowno-obrazkowa nt.: Jakie to znaki? - praca w zespołach zadaniowych. 

Zabawy ruchowe: "Idź, stój", "Raz, dwa, trzy", "Statek". Poznanie wiersza "Zielone 

światło" T. Śliwiaka. "Bezpieczeństwo na drodze" - scenki rodzajowe. Praca z książeczką 

„ Jak unikać wypadków drogowych”. 

 

II. Wspomnienia wakacyjne! 

 Opowiadanie przeżyć wakacyjnych. Zapoznanie z mapą Polski - wspólne odszukiwanie 

wakacyjnych miejscowości, oznaczenie na "wakacyjnej mapie Polski". 

 Praca plastyczna "Moje wakacje" (technika dowolna). Zabawy orientacyjno- porządkowe 

„Kolory”, ”Pająk i muchy”. 

 Wspólne tworzenie wakacyjnych rebusów i zagadek - zabawa słowem. Dawne  

i współczesne środki lokomocji: lektyka, koń, dyliżans, kareta, wóz, samochód, autobus, 

tramwaj, samolot. Zapis poznanych słów (kl. III). 

 Prawa i obowiązki dyżurnego - praca w zespołach. Wspólne wykonanie plakatu z prawami  

i obowiązkami dyżurnego. Zabawa ruchowa "Wyścigi ślimaków". 

 Rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych- „Czarodziejski worek”. 

 „Nasze wakacyjne skarby”- wyklejanie plasteliną przygotowanej przez wychowawcę 

muszelki. 

 

III. Przeciwdziałanie agresji. 

 Sprzątanie Świata – zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich 

surowcowego potencjału. Edycja przebiega pod hasłem „ Nie ma śmieci - są surowce”. 

 Uczymy się żyć w przyjaźni. „Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?” Układamy 

przepis na dobrego przyjaciela. 

 Zabawa umysłowa "Pozytywne myślenie". Rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej. 

Zabawy ze śpiewem np.” Rolnik sam w dolinie”. 
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 Dostrzeganie i wyrażanie agresywnych odczuć poprzez zabawy i ćwiczenia interakcyjne, 

np. „Kiedy jestem wściekły...”, „Alfabet przezwisk” na podst. książki R.Portmann „Gry  

i zabawy przeciwko agresji”. 

 Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia „Kartki złości”,  

„Słoneczko przyjemności" na podst. książki R. Portmann. Praca plastyczna „Kolorowe 

latawce”. 

 Dlaczego warto być miłym? – burza mózgów. Zapoznanie z piosenką „Jak to miło być 

miłym”. Wykonanie plakatów życzliwości. Pisownia zwrotów grzecznościowych. 

 

IV. Pożegnanie lata. Słoneczniki. 

 Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie - spacer po okolicy  

i obserwacje przyrodnicze. 

 Zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi. 

 Zabawy z kasztanów i żołędzi, ”Jesienne słoneczniki” – prace plastyczne. Technika 

dowolna. 

 Jak zwierzęta szykują się do zimy- odszukiwanie informacji w książkach, Internecie.  

 Migracje ptaków- gdzie i dlaczego odlatują nasi skrzydlaci sprzymierzeńcy. Praca z mapą, 

wyznaczanie tras na mapie 

 

PAŹDZIERNIK 

 

I. Światowy dzień zwierząt. 

 Światowa Deklaracja Praw Zwierząt – omówienie z dziećmi dokumentu. Wykonanie prac 

na szkolny konkurs. 

 Rozwiązywanie krzyżówek obrazkowych, zagadek o zwierzętach. Praca metodą origami. 

 Zwierzęta egzotyczne - praca z atlasami w czytelni szkolnej. Nauka piosenki "Puszek 

Okruszek". 

 Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce. Poznanie Parków Narodowych i Rezerwatów 

Przyrody – praca z mapą Polski. Zaznaczanie na mapkach Parków Narodowych. 

 Poznanie wiersza "ZOO" J. Brzechwy. Praca plastyczna w zespołach - "Przewodnik po 

ZOO". Utrwalenie piosenki „ Puszek okruszek”.  

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

zwierzakom” - organizacja zbiórki karmy, koców, zabawek dla wybranego schroniska. 

10 października - Święto Drzewa 

 

II. Złota polska jesień 

Konkurs o tematyce jesiennej 

 Poznajemy świat różnymi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk). Jak rozpoznać jesień? - kolor 

(wzrok), wicher (słuch), deszcz (dotyk). Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek. 

 Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów. „ Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów. 

 Zapoznanie z wierszem J. Kulmowej "Jesienna pogoda". Omówienie ubioru adekwatnego 

do jesiennej pogody. 

http://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/swieto-drzewa/
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 „Jesień w przyrodzie, poezji i malarstwie” – pogadanka nt. uroków jesieni. Czytanie 

wierszy, opowiadań tematycznych. Wysłuchanie utworu A. Vivaldiego - „Cztery Pory 

Roku – Jesień”. 

 Nazywanie drzew i segregowanie liści. Praca plastyczna – „Jesienne drzewo” – techniki 

różne. 

 Dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody , a porą roku - 23 września początek 

kalendarzowej jesieni. Zwierzęta, które robią zapasy na zimę – quiz. Wykonanie prac na 

konkurs o tematyce jesiennej. 

 Dzień Edukacji Narodowej – Wykonanie laurek dla wychowawców klas. Przypomnienie  

i omówienie sposobu pisania życzeń. 

 

III. Dary Pani Jesieni 

 Dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu, rozmowy, gry i zabawy na temat radzenia 

sobie z jesiennymi nastrojami i sposobami na jesienną nudę.  

 Dary jesieni z lasu, z pola, z sadu i ogrodu - warzywa i owoce czyli odżywiamy się 

zdrowo. Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania; „Jesienne smaki i kolory” – 

degustacja. 

 Pogadanka nt. prac wykonywanych jesienią w sadzie i ogrodzie. „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”. Rozróżnianie 

grzybów jadalnych i trujących. 

 Co możemy zrobić z dyni – dyniowe cudeńka i smakołyki. 

24 października - Dzień Kundelka 

 

IV. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli. 

 „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. 

 Zapoznanie dzieci z treścią opowiadania pt:” Zaduszek”.  

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

świecie – prezentacja multimedialna. Praca plastyczna: rysowanie wesołych dyń, duszków, 

czarownic i stworów. 

 Co możemy zrobić z dyni – dyniowe cudeńka i smakołyki. 

 

LISTOPAD 

 

I. Narodowe Święto Niepodległości. 

 Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem "POLSKA". Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co 

to znaczy "być patriotą"? Zabawy ruchowe. 

http://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-kundelka/
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 Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego. Tworzenie ilustracji lub komiksu do tej 

legendy. Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi. Flaga i godło Polski – prace 

plastyczne. Tworzenie kotyliona na 11 listopada. 

 Praca z mapą – zapoznanie dzieci z mapą fizyczną Polski, granice, sąsiedzi.  

 Przypomnienie dzieciom treści wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś”, poznawanie pieśni 

patriotycznych i żołnierskich. 

 

II. Wyobraźnia pomaga w zabawie 

 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. 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.  

 „Koło, kwadrat, trójkąt”- dokończ rysunek. 

10 listopada - Dzień Jeża. 

 

III. ,,Jest taka piękna kraina, gdzie dzień się uśmiechem zaczyna…” 

21 listopada - Dzień Życzliwości.  

25 listopada - Nasze misie, miśki, misiaczki… Dzień pluszowego misia. 

 Dobre maniery czyli savoir - vivre w świetlicy, scenki związane z zasadami kulturalnego 

zachowania. Ordery życzliwości – prace plastyczne. 

 Przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów ( Miś Yogi, Kubuś Puchatek, Miś 

Paddington, Miś Uszatek). Świetlicowa wystawa pluszowych misiów. „Misie - tulisie”  

– prace plastyczne. Pogadanka na temat poszanowania zabawek własnych i świetlicowych.  

 Misie w wierszach i piosenkach - poznawanie utworów, których bohaterami są misie. 

 

IV. Polskie tradycje andrzejkowe. 

 Imieniny – święta imion – tradycja obchodzenia imienin (andrzejki, katarzynki). 

Poznajemy znaczenia naszych imion. 

 Zapoznanie dzieci z opowiadaniem "Andrzejkowe Katarzynki".  

 Andrzejki i katarzynki - podobieństwa i różnice. Zabawy ruchowe przy muzyce. 

 Przeglądanie prasy dla dzieci, czytanie ciekawostek związanych z andrzejkami  

i katarzynkami. Quiz ortograficzny- układanie krzyżówek.  

 Omówienie i wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb. Zabawy ruchowe  

„Złap mój cień”, „Koguciki”. - Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, 

lampiony, balony. Zabawy ruchowe: „Wrona bez ogona”,” Dinozaur”. 

 Dekoracja sali. Zabawa andrzejkowa - "Wesołe wróżby". 

 

GRUDZIEŃ 

 

I. Grudniowe tradycje: barbórka i mikołajki. 

05 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

http://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-jeza/
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 Barbórka –  święto górnictwa, zapoznanie z legendą pt. ”Gustlikowy skarb”. Skarby spod 

ziemi i ich znaczenie. Praca plastyczna: ”W kopalni” (praca węglem).  

 Poznanie historii Świętego Mikołaja oraz tradycji z nim związanych w różnych regionach 

Polski. 

 Portret Św. Mikołaja – praca plastyczna. Poznajemy Laponię - krainę Świętego Mikołaja – 

praca z mapą. Ciekawostki – jak wygląda Święty Mikołaj w wybranych krajach świata. 

„Worek Świętego Mikołaja - moje wymarzone prezenty” – praca plastyczna. Nauka 

piosenek i wierszy o Św. Mikołaju. Przygotowanie drobnych upominków dla najbliższych. 

Pogadanka nt. sposobów sprawiania innym przyjemności. Wspólne redagowanie listu do 

Św. Mikołaja z zachowaniem odpowiedniej formy. 

 

II. Magia Świąt Bożego Narodzenia 

Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. 

 Jakie znasz polskie obrzędy i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia? – 

pogadanka. Tradycje świąteczne w Polsce oraz innych krajach. 

 „Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich. Układanki związane z tematem. 

Smakołyki bożonarodzeniowe – krzyżówka. 

 „Noc cudów” – czytanie wybranych opowiadań wigilijnych. „Anielskie dekoracje” – 

wykonanie ozdób choinkowych, kartek i dekoracji świątecznych na kiermasz szkolny. 

Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek. 

 

III. Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci 

Szkolny konkurs ozdób świątecznych 

 Rozbudzanie radosnego nastroju świątecznego. Układanie życzeń świątecznych  

i noworocznych. 

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

związanych ze świętami i zwyczajami panującymi w domach. 

 Dekorowanie sali własnoręcznie wykonanymi ozdobami. 

 Oglądanie filmów o tematyce świątecznej. Organizacja wigilijnych spotkań w świetlicach 

– życzenia świąteczne. 

 ,Jaka to kolęda?’’ – zabawa muzyczna. 

 

STYCZEŃ 

 

I. Otwieramy nowy kalendarz 

 Swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionych świąt, Sylwestra i Nowego Roku. 

Wyszukiwanie przysłów i porzekadeł o Nowym Roku; poganka na temat tego, co zrobić, 

aby być lepszym w Nowym Roku, tworzenie mapy wskazówek i redagowanie 

postanowień. 

 Zagadki związane z miesiącami. Praca plastyczna – „Sylwestrowe fajerwerki”. 

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

2018 rok. Ciekawostki  kalendarzowo  –  czasowe  (strefy  czasowe,  sposoby pomiaru 

czasu dawniej i dziś) 
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 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. 

 

II. Bezpieczna zima. 

 Poznajemy rodzaje dyscyplin sportowych. Układanie właściwych podpisów do obrazka. 

Wykonanie albumu lub plakatu ze sportami zimowymi.  

 Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. Kolorowanie scenek obrazkowych na 

temat zachowań niepożądanych w czasie ferii.  

 Jak spędzimy ferie? – rozmowa kontrolowana. Omówienie bezpiecznych zachowań  

w sytuacji samodzielnego pozostania w domu  spotkanie z policjantem). Praca plastyczna 

na dowolnie wybrany temat. 

 Zimowe  pogotowie – pomagamy zwierzętom przetrwać zimę (zakładamy ptasią stołówkę, 

zbieramy pokarm dla zwierząt). 

 Ptaki zimujące w Polsce na podst. tekstu ze Świerszczyka – ”Ptasie zimowiska”. 

Rozwiązywanie zagadek.  

 Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie? – burza mózgów. Praca 

plastyczna: „ Karmnik dla ptaków”. 

 

II SEMESTR 

 

STYCZEŃ/LUTY 

 

I. Bale w karnawale. 

 Pogadanka nt. tradycji balów karnawałowych. Bale Karnawałowe kiedyś i dziś. Tworzenie 

masek karnawałowych. Projektowanie strojów, tworzenie katalogu mody karnawałowej. 

Pokaz mody karnawałowej. 

 Zwyczaje karnawałowe z różnych stron świata - prezentacja multimedialna. Zabawy 

rytmiczno-ruchowe przy muzyce dyskotekowej, dziecięcej i młodzieżowej (karaoke  

i aerobik). 

 Chiński Nowy Rok – przybliżenie dzieciom najważniejszego dla mieszkańców święta. 

Wykonanie smoka z papieru – istotnego elementu korowodów noworocznych. 

 

II. Legendy i podania ludowe 

 Przypomnienie dzieciom terminu „ legenda”. Poznanie sposobów przekazywania baśni 

ludowych (legend) z pokolenia na pokolenie. Poznanie legendy „O skarbniku”. Omówienie 

wartości pieniądza. 

 Poznanie legendy „O Królu Popielu”. Wykonanie myszy przy pomocy spinacza do 

bielizny. 

 Poznanie legendy „O lwach z gdańskiego ratusza”. Omówienie najważniejszych wydarzeń 

w legendzie .Zabawy ruchowe na sali „ Ptaki do gniazd”,„ Murarz” itp. 

 Poznanie legend „O smoku wawelskim, królu Kraku i szewczyku Skubie”, „O Bazyliszku” 

oraz „Złota kaczka”. Wykonanie dowolnej postaci z poznanych legend według własnego 
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pomysłu . Podróż po Polsce – zabawa ruchowa z zaznaczeniem na mapie miast, o których 

była mowa w poznanych legendach. 

 

III. Walentynki w świetlicy/J.H. Andersen – człowiek, który napisał najpiękniejsze 

baśnie. 

 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. 

 Baśnie J.Ch. Andersena – zapoznanie z sylwetką pisarza, rozbudzenie zainteresowań 

czytelniczych; kształtowanie postaw moralnych, doskonalenie umiejętności uważnego 

słuchania i opowiadania wybranych baśni. 

 Zimowe baśnie; kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej. 

 Ulubiony baśniowy bohater, poznanie i ocena baśniowych postaci. 

 

IV. Kraje wiecznego lodu i śniegu. 

 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. 

 27 lutego - Dzień Niedźwiedzia Polarnego – poznanie zwyczajów niedźwiedzi. Praca 

plastyczna „Miś polarny”. 

 Eskimosi – mieszkańcy Arktyki – odszukanie Arktyki na globusie, wypisanie informacji 

kojarzących się z Eskimosami. Rozwiązywanie krzyżówki tematycznej. 

 

MARZEC 

 

I. Dbamy o nasze bezpieczeństwo. 

Konkurs – Pani Wiosna 

 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 zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych do odpowiednich osób i służb, 

ważne numery alarmowe, zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej z pogotowiem  

i policją. 

 Poznanie wierszy tematycznych D. Gellnerowej „W święto kobiet”, J. Kerna „Wiersz na 

dzień kobiet”. Rozmowa na temat „Dlaczego obchodzimy to święto?” 

 Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana. Projektowanie i wykonanie 

barwnej kompozycji/kartki z okazji święta kobiet. 

http://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-niedzwiedzia-polarnego/
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II. Łamigłówki mądrej główki/Patron szkoły. 

 Rozwiązywanie rebusów pod kierunkiem nauczyciela na temat „Jakie to drzewa?” 

Układanie zdań z poznanymi wyrazami. 

 Jakie zwierzęta ukryły się w słowach? – wspólne łamanie głowy. Nauka piosenki „Polka –

fasolka”. 

 Układanie krzyżówek o tematyce wiosennej – praca w grupach zadaniowych. Wiosenne 

kwiaty – dekoracja sali. 

 Łamigłówki matematyczne – praca w parach. Przeglądanie czasopism dziecięcych . Gry  

i zabawy ruchowe. 

 Utrwalenie piosenki „Polka – fasolka” – śpiew grupowy. Indywidualne układanie rebusów. 

Zabawa w kalambury. 

 W. Chotomska – przybliżenie sylwetki patronki oraz jej twórczości. Konkurs wiedzy  

o W. Chotomskiej.  

 

III. Wiosna tuż, tuż. 

 Szukamy wiosny – wycieczka w okolice szkoły. Rozmowa nt zmian, które dokonują się  

w przyrodzie w świecie roślin i zwierząt. 

 Prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych. 

 Powroty 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. 

 Wykonanie ozdób świątecznych na kiermasz. 

 

IV. Tradycje Wielkanocne. 

 Wielkanoc w Polsce (symbolika koszyka wielkanocnego, śmigus-dyngus, potrawy 

wielkanocne, techniki zdobienia jaj, palma wielkanocna). 

 Jak obchodzi się Wielkanoc w innych krajach europejskich? 

 Święta w moim domu - swobodne wypowiedzi dzieci. 

 Twórczość plastyczna o tematyce wielkanocnej (kurczaczki, pisanki, baranki itp.). 

 Wykonanie ozdób świątecznych na kiermasz. 

 

KWIECIEŃ 

 

I. Magia 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. 
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 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. Zabawy 

dramowe. 

 

II. Kraje Unii Europejskiej 

 Poznanie kontynentów – praca z atlasem i globusem. Podpisywanie konturów 

kontynentów i kolorowanie. Przyklejanie kontynentów na przygotowaną mapę świata. 

 Europa – odszukanie kontynentu na globusie. Poznanie krajów europejskich sąsiadujących 

z Polską. Wykonanie pracy plastycznej – „Polska i jej sąsiedzi”. 

 Unia Europejska – co to takiego? Kraje wchodzące w skład UE . Praca w grupach –

skojarzenia dotyczące: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Niemiec. Poznanie zabawy 

„Ambasador”. 

 Flaga Unii Europejskiej – omówienie jej wyglądu i symboliki .Próba wykonania flagi Unii 

Europejskiej. Czytanie ciekawostek z czasopism dziecięcych. 

 Quiz wiadomości o krajach europejskich. Zabawy i gry skoczne: „Koguciki”, „Wyścigi 

koziołków”. 

 

III. Mali ekolodzy 

22 kwietnia – Dzień Ziemi 

 Rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska. Przyczyny zatruwania wód, 

powietrza i gleby ( ścieki przemysłowe i ścieki z gospodarstw domowych, dym  

z kominów, wysypiska śmieci). Kolorowanie obrazka tematycznego.  

 Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce – praca z albumami zwierząt. Próba odpowiedzi na 

pytanie „Dlaczego niektórym roślinom i zwierzętom w Polsce grozi wyginięcie?”. 

Rysunek wybranej rośliny lub zwierzątka chronionego.  

 Próba wspólnej definicji pojęcia EKOLOGIA. Zapoznanie z elementami środowiska. 

Uzupełnianie „próśb” zwierząt i roślin do ludzi – praca w grupach zadaniowych. 

Zapoznanie z piosenką M. Jeżowskiej „ Moja planeta”. Wykonanie plakatów do piosenki. 

 Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu – burza 

mózgów. Przygotowanie plakatów, ulotek o tematyce ekologicznej. 

 Czytanie wybranych bajek filozoficznych ze zbioru M. Piquemala „Bajki filozoficzne”. 

„Jak żyć na Ziemi”. 

 

IV. Książka – mój przyjaciel 

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki 

 Książka dawniej i dziś – burza mózgów. Wprowadzenie elementów wiedzy o książce. 

Moja ulubiona książka. 

 Jak powstaje książka – jej struktura i budowa. Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, 

ilustrator, okładka, ilustracja. Zabawy ruchowe na sali „Wiewiórki do dziupli” i „Piłka 

parzy”. 
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 Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem książek a oglądaniem filmu. 

Wykonanie zakładki do książki. 

 W świecie baśni braci Jakuba i Wilhelma Grimm. Zapoznanie z wybraną przez dzieci 

baśnią. Wykonanie ilustracji do przeczytanej baśni. 

 Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek. Rozmowa na temat poszanowania 

książek. Wizyta w bibliotece szkolnej. 

 

MAJ 

 

I. Majowe święta 

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

Konstytucja 3 maja. 

 Konstytucja  gwarancją naszej wolności –  rozmowa kierowana. Słuchanie wierszy 

opisujących święta majowe. 

 Praca plastyczna –  kolorowanie, wyklejanie, praca przestrzenna przedstawiająca wybrany 

symbol narodowy. 

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

 Rozmowa nt. różnych zawodów. Poznajemy zawody – rozsypanka wyrazowa. 

Inscenizowanie wybranych zawodów – kalambury. 

 

II. Jesteśmy tolerancyjni. 

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

Czytanie bajek terapeutycznych rozwijających postawę tolerancji, uczących szacunku  

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. 

 15.05- Dzień Polskiej Niezapominajki. 

 

III. Moja rodzina. 

 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. 

 

IV. Warszawa moje miasto 

 Zaprezentowanie dzieciom legendy pt.:” Wars i Sawa”. Pogadanka o historii stolicy.  

 Zabytki mojego miasta – oglądanie pocztówek i albumów, nazywanie budynków  

i pomników. 
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 Warszawa dawniej i dziś – praca z mapą, zabawa w przewodników. Słuchanie piosenek  

o Warszawie. Nauka wybranej piosenki o Warszawie. 

 „Warszawskie kamieniczki” – praca plastyczna z wykorzystaniem gazet. 

 Konkurs świetlicowy – „Co wiem o Warszawie?” 

 

V. Dziecięce marzenia 

 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? – uświadomienie dzieciom 

istnienia instytucji pomocowych.  

 Dziecięca wizja świata i przyszłości – praca plastyczna. 

 Order Uśmiechu – dzieci wręczają nagrody dorosłym – poznajemy laureatów. 

 Dzień Dziecka – gry i zabawy ruchowe i muzyczne, zagadki, konkursy. 

 

CZERWIEC 

 

I. Cudze chwalicie, swego nie znacie 

 Z czego mogą być dumni Polacy? – rozmowa kierowana. 

 Najpiękniejsze miejsca w Polsce- góry, morze, pojezierza- praca z mapą, albumami. 

 Polskie Tatry – pokaz slajdów/zdjęć. 

 Gdzie warto pojechać w czasie wakacji? – propozycje dzieci. 

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

 Polski krajobraz- praca plastyczna. 

 

II. Bezpieczne wyjazdy 

 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. 

 Pakujemy wakacyjny plecak – co jest niezbędne w podróży? – wypowiedzi dzieci. 

 

III. To już lato, to już wakacje! 

 Oznaki lata- szukamy zmian w przyrodzie. Noc Kupały- poznajemy zwyczaje Nocy 

Świętojańskiej. Czytanie legendy „Kwiat 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 z globusem, atlasami, albumami, prezentacje multimedialne. 

 7 cudów świata- omówienie, prezentacja zdjęć lub filmów edukacyjnych. 

 Świetlicowe porządki - wspólnie sprzątamy świetlicę. 
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 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 


