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Tematy i zadania
WRZESIEŃ
Poznajemy zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej
Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem.
Omówienie z dziećmi regulaminu świetlicy.
Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w trakcie zabaw i zajęć świetlicowych.
Zabawy integracyjne w grupie. Wzajemne poznanie się dzieci.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wakacji.
Wspomnienia z wakacji - witaj szkoło
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat „Jak spędziłem wakacje?”
Scenki z minionego lata - praca plastyczna na temat wakacji - przedstawienie wspomnień
wakacyjnych za pomocą kredek, farb.
Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy.
Porządkowanie zabawek, gier i puzzli.
Nauka gier świetlicowych.
Bezpieczna droga do szkoły
Pogadanka o zachowaniu się w szkole na lekcji, na przerwie, na boisku szkolnym.
Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i poza nią.
Poznanie drogi ewakuacji ze świetlicy.
Przypomnienie zasad bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły.
Zasady poruszania się pieszego po drodze, na przejściu przez jezdnię.
Omówienie znaczenia najważniejszych znaków drogowych.
Znak drogowy „przejście dla pieszych” – malowanie kredkami, farbami plakatowymi.
Gry edukacyjne o bezpieczeństwie na drodze.
"Sprzątania Świata".
Jak dbamy o nasze środowisko?- praca plastyczna.
„Dlaczego ludzie śmiecą?”- rozmowa kierowana.
Znaczenie segregacji śmieci - "kolorowe pojemniki" i ich przeznaczenie – dyskusja.
30 X – Dzień chłopaka
Swobodne wypowiedzi uczniów o cechach sympatycznego chłopaka.
Jaki jest mój przyjaciel? Poznajemy cechy ludzkie, zachęcanie do właściwych relacji koleżeńskich.
Zabawa dydaktyczna - Który z chłopców?
Dedykacje muzyczne dla chłopców.

PAŹDZIERNIK
Zwierzęta wokół nas - Światowy Dzień Zwierząt
Domowe zwierzęta. Rozmowa na temat zwierząt domowych oraz sposobu sprawowania nad nimi
opieki.
Cechy dobrego opiekuna – dyskusja.
Przygotowanie plakatu „Moje ulubione zwierzę" - praca grupowa.
Rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy, w lasach i na polach,
Wypowiedzi uczniów – „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?”.
Kolorowanie obrazków związanych z tematem tygodnia. Prace plastyczne z wykorzystaniem kredek.
Rozwiązywanie zagadek z hasłami związanymi z tematem tygodnia.
Wiersz „Zoo” Jana Brzechwy.
Zabawy nawiązujące do tematyki wybranych wierszy o zwierzętach. Scenki tematyczne.
Dzień Edukacji Narodowej
Zapoznanie dzieci z pracą nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Redagujemy życzenia z okazji DEN – składanie życzeń.
„Laurka dla mojej Pani” – technika dowolna.
Wykonanie portretów ulubionych nauczycieli według własnego pomysłu - praca plastyczna.
Układanie rebusów związanych z hasłem tygodnia.
Dary Pani Jesień
Wypowiedzi uczniów jak ludzie i zwierzęta wykorzystują dary jesieni?
Właściwości odżywcze owoców i warzyw – zachęcanie do ich spożywania.
Zwrócenie uwagi na konieczność mycia owoców i warzyw.
Czytanie wierszy o tematyce jesiennej.
Czytanie wierszy J. Brzechwy „Na straganie” z podziałem na role.
Jesienią w sadzie – praca plastyczna.
"Domowa spiżarnia" - praktyczne wykorzystanie i sposoby przechowywania darów jesieni (owoce,
warzywa, liście, szyszki, żołędzie, orzechy, kasztany).
Zagadki, rebusy i krzyżówki o tematyce jesiennej.
Barwy jesieni
Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku- określanie charakterystycznych cech jesieni.
Obserwacja środowiska i zmian w nim następujących.
Wykazanie charakterystycznych cech tej pory roku w pracy plastycznej,
Zapoznanie z rodzajami grzybów- przestrzeganie przed zbieraniem grzybów trujących.
Jesień w literaturze - wiersze i proza – przykłady.
Oglądanie –„Atlasu grzybów”. Pogadanka z dziećmi- „Grzyby jadalne i trujące”.
Wykonanie dekoracji „Jesień”.
„Jesienne owoce”- wydzieranka.
Kolorowanie obrazków o tematyce jesiennej. „Grzyby”- malowanie plasteliną.
Zabawa dydaktyczna,– „Co mam w ręku?”- Rozpoznawanie warzyw i owoców dotykiem.
Rozwiązywanie zagadek i rebusów. Zgaduj – zgadula „Rozpoznajemy grzyby jadalne”.

LISTOPAD
Jesienne nastroje
"Zmienna jesienna pogoda" - dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych w celu
uniknięcia chorób – dyskusja na temat doboru ubioru na daną porę roku.
Rozmowa na temat praktycznego ubierania się „na cebulkę”.
Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni.
Rozmowa o zjawiskach atmosferycznych: deszczu i burzy.
Nastrój obrazu – zabawa plastyczna.
Pogodynka – zabawa w przedstawianie prognozy pogody.
Deszczowa piosenka – improwizacja do muzyki.
Polska – moja ojczyzna
Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej.
Poznajemy symbole narodowe – flaga, godło, hymn. Zapoznanie z mapą Polski.
Oglądanie albumów o Polsce.
Rozmowy na temat Święta Niepodległości oraz znaczeniu słów: „niepodległość”, „ wolność”.
Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi.
Wykonanie z bibuły dowolnego symbolu narodowego.
Zapoznanie z mapą Polski – odszukiwanie obecnej i dawnych stolic Polski, sąsiedzi Polski.
Słuchanie pieśni patriotycznych.
Zgadywanka, „Co to za miasto?”- Prezentowanie widokówek i obrazków z różnych miejsc w kraju.
Rozwiązywanie rebusów.
Słuchanie pieśni patriotycznych i melodii żołnierskich z kaset. Nauka słów i melodii „Hymnu
państwowego”.
Legendy i podania ludowe!
Zapoznanie dzieci z terminem „ legenda”.
Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego.
Poznanie wybranych legend.
Wykonanie dowolnych prac plastycznych na temat poznanych legend.
Kalambury – odgadywanie postaci z legend.

Moje ulubione zabawki
Misie, lalki, samochody, klocki ... - wypowiedzi dzieci na temat najbardziej ulubionych zabawek.
Zabawki w domu i świetlicy - utrzymanie porządku w miejscu zabaw.
Segregacja zabawek, dbałość o ich wygląd, ponoszenie odpowiedzialności za wspólną własność.
„Moja ulubiona maskotka" – praca plastyczna.

GRUDZIEŃ
Mikołajki
Kim był Święty Mikołaj? – rozmowa z dziećmi.
Święty Mikołaj - tradycja obdarowywania się prezentami - rozmowa z dziećmi,
Sposoby przekazywania sobie upominków – dyskusja.
Portret Mikołaja - praca plastyczna,
List do "Świętego Mikołaja" - przedstawienie w formie pisemnej prośby o prezenty - sztuka pisania
listu.
Rysunek „Co chciałbym dostać w prezencie od Świętego Mikołaja”.
Święty Mikołaj – praca plastyczna z papieru i waty.
Słuchanie piosenek o Świętym Mikołaju.
Tradycja obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia
Czytanie o oglądanie bajek tematycznie związanych z zimą i świętami Bożego Narodzenia.
Projektowanie kartek świątecznych z życzeniami wg własnego pomysłu.
Wykonanie różnych ozdób choinkowych: kolorowe łańcuchy, lampiony, bombki.
Wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu, praca plastyczna.
Wigilia dawniej i dziś, rozmowa kierowana.
Tradycja przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu wigilijnego,
prezentacja.
Święta tuż, tuż
Sposoby przekazywania życzeń świątecznych: karta świąteczna, sms, rozmowa telefoniczna,
e-mail - prezentacja wybranych sposobów. Dostrzeżenie potrzeb innych ludzi.
Wykonywanie ozdób choinkowych: łańcuchów, serduszek.
Słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd.
Świeci gwiazdka na niebie – zajęcia z origami.
Łamigłówki, rebusy, zagadki z hasłem tygodnia.
STYCZEŃ
Witaj Nowy Roku!
Sposoby witania Nowego Roku – dyskusja.
Pory roku, miesiące oraz dni tygodnia - zapoznanie z układem kalendarza.
Wypowiedzi dotyczące swojej osoby i planowania przyszłości. Sporządzenie listy postanowień
noworocznych.
Zagadki, rebusy, przysłowia związane z Nowym Rokiem - praca grupowa.
Powitanie Nowego Roku - praca plastyczna.
Dzień Babci i Dziadka
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat chwil spędzonych z babcią i dziadkiem.
„Za co kochamy nasze Babcie i Dziadków?”- wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami.
Rozmowa na temat szacunku dla osób starszych.
Rola babci, dziadka w moim życiu.
Laurka dla babci i dziadka.
Redagowanie życzeń dla babci i dziadka.

Moja babcia, mój dziadek – portret, praca plastyczna.

LUTY
Zimowe zabawy
Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego.
Wdrażanie do zadbania o własne bezpieczeństwo na śniegu i lodzie.
Rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.
Rozmowa o prawidłowym ubieraniu się zimą. Jak dbać o swoje zdrowie zimą?
Rozmowa na temat zimowych dyscyplin sportowych.
Zabawa ruchowa: Odgadnij jaka to dyscyplina?
„Narciarz” - wykonanie pracy plastycznej, formy przestrzennej według szablonu.
„Zimowe zabawy na śniegu”- wycinanka.
Rysunki i kolorowanki o tematyce zimowej.
Zimowe krajobrazy
Obserwacja przyrody podczas zimy.
Wypowiedzi dotyczące piękna zimy.
Dbanie o higienę zdrowotną podczas zimy.
Słuchanie literatury pięknej mówiącej o zimie, o prawidłowym dbaniu o siebie podczas zimy.
Twórczość o tematyce zimowej.
Zimowa dekoracja sali. Prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych.
Wykonywanie kartek, upominków walentynkowych.

Zimowe klimaty
Czytanie literatury mówiącej o zimie.
Słuchanie piosenek o zimie.
Wypowiedzi dzieci dotyczące tematyki.
Układanie zagadek o tematyce zimowej.
Obserwacja pogody w zimie – temperatura, opady, długość dnia.
Kalendarz pogody.
Bałwan z waty, papieru kolorowego – praca plastyczna.
Rozmowa na temat potrzeby dokarmiania ptaków i zwierząt w zimie.
Naśladujemy zwierzęta – zabawy dramowe.
Zagadki i rebusy zimowe. Rozwiązywanie krzyżówek tematycznych.
Wesoły karnawał
Tradycje balów karnawałowych.
Kultura zachowania się na balu – elementy savoir – vivre.
Dzielenie się wspomnieniami z udziału w dotychczasowych balach i imprezach.
Czytanie baśni „Kopciuszek”.
Projekt stroju karnawałowego, maski na bal.
Zabawy rytmiczno – ruchowe przy muzyce dziecięcej.
„Pękamy ze śmiechu” – wesoła zabawa balonikami, zabawa „Krzesła”.

MARZEC
Dzień Kobiet
Rozmowa z dziećmi o roli kobiety we współczesnym świecie.
Czytanie wierszy i opowiadań dotyczących pracy kobiet.
Wykonanie laurki i redagowanie życzeń dla pań.
Rebusy i łamigłówki związane z tematem.
Kwiatek origami.
W marcu jak w garncu.
Obserwacja i rozmowa z dziećmi na temat zmian zachodzących wiosną w przyrodzie.
W marcu jak w garncu – obserwacja wiosennej pogody.
Wypowiedzi dzieci na temat zwiastunów wiosny.
Wiosenne kwiaty – rozmowa o ich ochronie.
Przeglądanie albumów.
Kalambury, odgadywanie zagadek, rebusów, rozwiązywanie krzyżówek.
Powitanie wiosny
Czytanie wierszyków i przysłów o wiośnie.
Rozmowa o ludowej tradycji topienia Marzanny.
Pani Wiosna – plakat, praca zespołowa.
Wiosenne kwiaty – prace przestrzenne z bibuły.
Kolorowe motyle, biedronki – prace plastyczne dowolną techniką.
Wiosna - słuchanie fragmentu „Czterech pór roku” – Vivaldiego.
Szukamy wiosny – spacer po najbliższej okolicy.
Ptasie powroty
Obserwacja świata przyrody wiosną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany zachodzące w
świecie ptaków.
Uświadomienie dzieciom celowości migracji i warunków bytowania ptaków.
Określanie kierunków przylotów i odlotów.
Rola ptaków w przyrodzie.
Rozmowa z dziećmi na temat ptasich przylotów.
Oglądanie „Albumu ptaków”.
Obserwacja ptaków, rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków po ich charakterystycznych cechach.
Rozwiązywanie zagadek o ptakach, krzyżówek.
„Wiosna na wiejskim podwórku”- wypowiedzi słowne na podstawie ilustracji tematycznej.
Ćwiczenia w głośnym czytaniu- „Ptasie radio” J. Tuwima.
Żyj zdrowo, jedz kolorowo
Przegląd czasopism, poszukiwanie informacji o prawidłowej diecie.
Omówienie piramidy żywieniowej.
Czytanie przepisów na surówki i sałatki.
„Zdrowy talerz” – plakat promujący zdrowe odżywianie.
„Owoce i warzywa” – praca z kolorowego papieru.
Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce żywienia.
Gry i zabawy ruchowe.

KWIECIEŃ
Pory dnia i roku
Rozmowa z dziećmi na temat cykliczności w przyrodzie – dzień i noc, pory roku.
Praca z globusem.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zmian w przyrodzie związanych z porami roku.
Zjawiska atmosferyczne poszczególnych pór roku.
Warunki życia ludzi, zwierząt i roślin w różnych porach roku.
Uświadomienie dzieciom wpływu człowieka na zmiany klimatyczne.
Moja ulubiona pora roku – praca plastyczna.
Wielkanocne niespodzianki
Dyskusja na temat zwyczajów i tradycji świątecznych.
Redagowanie i pisanie życzeń świątecznych.
Swobodne wypowiedzi na temat świąt.
Wykonanie kartki świątecznej.
Twórczość plastyczna techniką dowolną o tematyce wielkanocnej: kurczaki, pisanki, zajączki, baranki.
Porządki przedświąteczne.
Dzień Ziemi
Swobodna rozmowa na temat ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi.
Jak mogę pomóc Ziemi?
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat Światowego Dnia Ziemi.
Moja planeta – praca plastyczna.
Komputer i Internet
Komputer i Internet – jak i ile korzystać?
Opracowanie zasad rozsądnego korzystania z komputera i Internetu.
Wykonanie plakatu dotyczącego zagrożenia w wirtualnym świecie.
Zapoznanie uczniów ze stronami edukacyjnymi w Internecie – np. do nauki języka angielskiego,
o treściach ekologicznych itp.
MAJ
Święta Majowe
Wykonanie flagi.
Wydzieranka z papieru - godło.
Oglądanie albumów o Polsce – mała i duża ojczyzna.
Wprowadzenie w wybrane zagadnienia historyczne.
Czytanie wierszy.
Wykonanie gazetki tematycznej w sali.
Poznajemy zawody
Rozmowa z dziećmi na temat zawodów i pracy rodziców.
Rozwijanie szacunku dla pracy.
Swobodne wypowiedzi na temat różnych zawodów.
Kim będę kiedy dorosnę? – luźne wypowiedzi dzieci.
Jaki jestem? – poznajemy swoje zainteresowania i predyspozycje.
Czytanie wybranych baśni ukazujących pracę, wykonywane zawody.
Wykonanie książeczki przedstawiającej różne zawody – technika dowolna.
Kolorowanki tematycznie związane z pracą, zawodami.

Nasze hobby
Rozmowa na temat hobby. Zachęcanie do dzielenia się wiadomościami z innymi.
Moje hobby – kolaż.
Kolorowanki związane z tematem tygodnia.
Gromadzenie słownictwa wokół własnych zainteresowań.
Oglądanie Księgi Rekordów Guinnessa.
Mam talent – prezentacje dzieci.
Gry zręcznościowe na sali gimnastycznej.
Moja rodzina
Mama – wyjątkowe słowo na świecie – wypowiedzi dzieci.
Podkreślenie roli mamy i taty w rodzinie.
Pogłębienie szacunku dla rodziców i osób starszych.
Czytanie wierszy i opowiadań poświęconych mamie i tacie.
Portret mamy, mojego taty – rysunek kredką.
Wykonanie upominku do wyboru dla mamy lub taty.
Zabawa w dom: pełnienie ról rodziców i dzieci.
Słuchanie piosenek o mamie i tacie.
CZERWIEC
Dzieci z różnych stron świata
Plakat – „Dzieci całego świata.”
Rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci, relacji dorosły – dziecko.
Dzieciństwo bez przemocy- rozmowa na temat relacji miedzy rodzicami a dziećmi.
Czytanie Konwencji Praw Dziecka.
Wypowiedzi – Czy jestem szczęśliwy?.
Gdzie dziecko w sytuacji trudnej może uzyskać pomoc? (telefony, adresy).
Wspólne czytanie wierszy i tekstów mówiących o dzieciach i rodzicach.
Lato, lato
Obserwowanie zmian jakie nastąpiły w przyrodzie.
Rozwiązywanie zagadek i rebusów związanych z nadchodzącym latem.
Praca plastyczna: Łąka – malowanie farbami.
Owoce lata – wydzieranka.
Bukiet letnich kwiatów – praca wybraną techniką z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
Swobodne wypowiedzi na temat lata i sposobów spędzania wolnego czasu.
Słuchanie piosenek o lecie i nadchodzących wakacjach.
Bezpieczne wakacje
Rozmowa na temat- „W jaki sposób i gdzie planujemy spędzić wakacje?”
Swobodne wypowiedzi na temat – jak przygotować się do wykorzystania czasu wolnego, na wakacyjną
wędrówkę.
„Moje plany wakacyjne”- rysunek kredkami.
„Ważne telefony - rozmowa z dziećmi o sytuacjach i konieczności korzystania z ważnych telefonów.
Nauka pisania listu, adresowania koperty.
Żegnaj szkoło na wesoło” – technika dowolna.
Zabawa w pociąg.

Do widzenia szkoło!
Świetlicowe wspomnienia – wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.
Świetlica moich marzeń – praca plastyczna.
Świetlicowy remanent – porządkowanie gier, sprzętów przed wakacjami.
Piosenki o lecie, słuchanie repertuaru dziecięcego.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

