
 

 

 

 

 

 

Plan pracy 

świetlicy szkolnej „Promyczek” 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

  

      

 

 

Sylwia Przybyła 

    Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Rudniku 

                           



W ramach pracy świetlicy „Promyczek”  odbywać się będą: 

– Świetlicowe Dni Smakosza 

(zajęcia kulinarne – 1 raz w każdym miesiącu) 

– Piątkowe spotkania z książką 

( każdy piątek w godz. 8.00-8.45) 

– Zajęcia mądrej sówki – zadania dla rączki i główki 

( każdy wtorek w godz. 12.30 – 13.30) 

 

Miesiąc: WRZESIEŃ 

TEMATYKA NA POSZCZEGÓLNE TYGODNIE 

Cele zajęć 

Działania pozwalające je zrealizować 

 

I WITAJ W SZKOLE I W ŚWIETLICY  02-04 .09.2021 

  Organizacja pracy świetlicy 

  Wzajemna prezentacja dzieci 

  Wyposażenie i zasady korzystania z zaplecza świetlicy w czasie pandemii 

  Regulamin świetlicy szkolnej „Promyczek” 

  Regulamin dojeżdżania autobusem szkolnym 

 Zapoznanie z  pomieszczeniem świetlicy, przedstawienie nauczycieli. 

 Zabawy słowne i gry integrujące grupę 

 Zajęcia orientacyjne i porządkowe 

 Omówienie poszczególnych punktów regulaminów 

 Zajęcia plastyczne –  praca  pt.: „To ja” 

 

II WRZESIEŃ PEŁEN SŁOŃCA   07-11.09. 2021 

  Ogłoszenie konkursu na SUPERŚWIETLIKA   

  Utrwalenie nazw kolorów 

  Podkreślenie wpływu kolorów na nastrój i wykorzystanie ich w świecie 

  informacji 

Przedstawienie zasad zdobywania punktów w konkursie SUPERŚWIETLIK 

i wyłonienia zwycięzców w miesięcznych etapach i na koniec semestrów. 

Wprowadzenie w barwny świat literatury poprzez czytanie wybranych utworów, 

słuchanie nagrań baśni i utworów muzycznych 

Zabawy na  świeżym powietrzu: kolory, klasy, berek, chowany 

Zajęcia ruchowe z przyborami na hali sportowej 

„Masz kolor – powstań” – zabawa ruchowa; wypowiedzi na temat kolorów 



Zajęcia plastyczno-techniczne: kolorowe drzewa owocowe z brystolu, barwne   

kolorowanki, grzyby – wycinanki, wyklejanki 

 

III BEZPIECZNIE W DRODZE  DO SZKOŁY   I NA TERENIE PLACÓWKI 

          13-17.09. 2021 

  Przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa (np. w czasie ewakuacji) 

  Zasady ruchu drogowego (najważniejsze znaki, sygnalizacja świetlna) 

  Określanie lewej i prawej strony ciała i w otoczeniu - zabawy 

  Higiena podczas spożywania posiłków i korzystania z toalety 

  Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii Coronawirusa  COVID-19 

Zagrożenie pożarowe, ewakuacja, telefony alarmowe – informacje dla uczniów 

Pieszy na drodze – rozmowa na temat poruszania się po drogach. 

Rozsypanki słowno-obrazkowe „Jakie to znaki” 

Zajęcia stolikowe: „Wokół mnie- jak i gdzie?” 

Zabawy ze śpiewem: „Zuch”, „Jedzie pociąg…” 

Zabawy ruchowe z reakcją na sygnał wzrokowy i słuchowy. 

Śniadanie w szkole – pokaz higienicznego spożywania drugiego śniadania 

Przy stole: nazwy posiłków, higiena i kulturalne zachowanie 

Prace plastyczno-techniczne: Mój odblask, Uwaga! Coronawirus! 

 

IV DBAMY O NASZĄ PLANETĘ , PIĘKNO JESIENNEJ PORY 

            20-25.09. 2021 

  Poszerzenie kompetencji przyrodniczych – utrwalenie wiadomości   

  dotyczących pór roku, dostrzeganie zmian w przyrodzie 

  Uwrażliwianie na piękno przyrody i zachęcanie do dbania o środowisko 

  naturalne 

  Wspieranie akcji szkolnych: gromadzenie baterii, plastikowych nakrętek 

  i starych znaczków pocztowych. 

Obserwacje pogody (kalendarz pogody) i przyrody 

Ludzie dbają o środowisko – wskazywanie sposobów ochrony zasobów Ziemi 

Jesienne quizy, zagadki i rebusy 

Zajęcia stolikowe: Dary jesieni, Wokół pór roku 

Zajęcia ruchowe i relaksacyjne przy muzyce 

Prace plastyczno-techniczne „Taniec jesiennych liści”, „Mój kolorowy domek” 

Nauka piosenki „Rudy rydz”. Inscenizacja ruchowa 

Oglądanie bajek i kreskówek; Rysunki postaci, ilustrowanie ciekawych wydarzeń 

Gazetka ścienna i dekoracje jesienne 



 

V DOBRZE MIEĆ PRZYJACIELA          27.09 – 1.10.2021 

  Wskazywanie i nazywanie cech przyjaciela 

  Wskazywanie świąt okolicznościowych: Dzień Chłopaka 

  Nauka składania życzeń. Wiersze na różne okazje. 

  Uświadamianie wartości przyjaźni dla człowieka 

Kubusiowe opowieści o przyjaźni – opowiadanie „Portret przyjaźni” 

Wypowiedzi na temat potrzeby przyjaźni w oparciu o tekst Anny Bomby 

„Muzyka przyjaźni”. Ilustrowanie treści  utworu. 

Słuchanie i śpiewanie piosenek o przyjaźni 

Zajęcia stolikowe; Lubię cię...,  Chcę mieć przyjaciela, Życzę ci... 

Zajęcia ruchowe z elementami rytmiki 

Zabawy ze śpiewem: Nie chcę cię znać, Dwóm tańczyć się zachciało, Chusteczka 

haftowana 

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem kodu dźwiękowego 

Zagadki z niespodzianką dla chłopców 

Prace plastyczno-techniczne: Medal dla przyjaciela, Kolorowanki: Kubuś 

Puchatek i przyjaciele 

Bajki znane i lubiane – słuchanie czytanych utworów, nagrań CD i oglądanie 

wybranych bajek. 

 

Miesiąc: PAŹDZIERNIK 

 

I JEM  OWOCE I WARZYWA, ROSNĘ ZDROWO  04-08.10.2021 

  Zasady zdrowego odżywiania: rola warzyw i owoców w diecie 

  Utrwalanie zachowań prozdrowotnych 

  Nabywanie umiejętności przygotowywania potraw i posługiwania się   

  przepisem kulinarnym. 

Literowa sałatka – zabawy słowne 

Rozrywki umysłowe z nazwami warzyw i owoców 

Witaminowe abc – zajęcia stolikowe 

Wiersze Jana Brzechwy pt.: „Na straganie”, „Pomidor” – zabawa 

w zapamiętywanie 

Zabawy zręcznościowe i ćwiczenia gimnastyczne na hali sportowej i świeżym 

powietrzu. 

Olimpiada w Jarzynowie – nauka piosenki. Improwizacja ruchowa 

Praca plastyczno-techniczna: „Warzywa i owoce na talerzu” 



Świetlicowy dzień smakosza: przyrządzanie deseru z tartego jabłka oraz ciasta z 

jabłkami. 

II ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ  11-15.10.2021 

  Kształtowanie właściwego zachowania w miejscach publicznych i podczas 

  uroczystości szkolnych. 

  Podkreślenie znaczenia wszystkich pracowników szkoły 

Nazwy i znaczenie różnych zawodów 

Uzupełnianie i pisanie życzeń i adresów 

Zabawy ruchowe ze śpiewem i nie tylko (Murarz, Ojciec Wirgiliusz) 

Zajęcia stolikowe: Z kartką i ołówkiem 

Rozrywki umysłowe  (nazwy zawodów, znam nauczycieli ze swojej szkoły) 

Prace plastyczno-techniczne: „Kwiatek dla nauczyciela”, „Moja świetlica” 

 

III ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA  18-22.10.2021 

  Upowszechnianie słów i zwrotów grzecznościowych 

  Doskonalenie kompetencji społecznych – umiejętności zachowania się 

  w różnych sytuacjach 

  Nabywanie umiejętności  samodzielnego przygotowywania potraw 

Głośne czytanie wierszy i rymowanek o potrzebie grzecznego zachowania w 

różnych sytuacjach 

Wiersz Jana Brzechwy pt.: „Kwoka” – ocenianie postępowania innych 

Opracowanie kodeksu dobrego zachowania w grupie 

Zabawy porządkowe i orientacyjne 

Zajęcia stolikowe: Wokół dobrego wychowania 

Obrazki z cyferkami – doskonalenie liczenia w podanym zakresie 

Zajęcia ruchowe z reakcją na sygnał i z wykorzystaniem przyborów. 

Puzzle obrazkowe – doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności 

manualnej 

 

IV LISTOPAD PUKA DO DRZWI          25– 29.10.2021 

  Poznanie symboliki Święta Zmarłych w Polsce oraz znaczenia słowa     

„przemijanie” 

  Wdrażanie do czczenia pamięci o zmarłych i do odpowiedniego zachowania 

  się na cmentarzu 

  Poszerzenie kompetencji przyrodniczych – dostrzeganie zmian w przyrodzie 

Czytanie, omawianie i wykonanie ilustracji do wiersza Hanny Łachockiej 

„Zaduszkowe płomyki” 



Zajęcia stolikowe: układanie tekstu z rozsypanek zdaniowych 

Zajęcia rytmiczne z instrumentami 

Relaks przy muzyce, bajce i książce 

Zabawa w skojarzenia 

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów sportowych i klocków gigantów 

Prace plastyczne: Późnojesienny pejzaż, Jesienne mandale, Jesień smutna i 

wesoła 

 

Miesiąc: LISTOPAD 

 

I RZECZPOSPOLITA POLSKA – MOJA OJCZYZNA   02-05. 11 2021 

  Kształtowanie kompetencji obywatelskich – postaw patriotycznych oraz 

  poczucia przynależności narodowej 

  Przypomnienie symboli narodowych: flaga, godło, hymn 

  Wzbudzanie zainteresowania miejscem zamieszkania (Gmina Rudnik) 

Najważniejsze miejsca historyczne w Polsce – praca z mapą 

Słuchanie pieśni patriotycznych 

Znam symbole narodowe – rozrywki umysłowe 

Nasza gmina, co wiedzieć wypada – zajęcia stolikowe 

Prace plastyczno-techniczne: Herb gminy Rudnik, Pocztówka z ... 

Zabawy z różnymi elementami ruchu – doskonalenie kroku marszowego 

Zajęcia podnoszące sprawność fizyczną 

Gazetka ścienna: Moja duża i mała ojczyzna 

 

II NASI MILUSIŃSCY- O ZWIERZĘTACH ZNANYCH I LUBIANYCH   

          08-12.11.2021 

  Zapoznanie z Deklaracją Praw Zwierząt 

  Kształtowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt 

Słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt 

Czytanie ciekawostek na temat wybranych zwierząt 

Zajęcia stolikowe: W świecie zwierząt (nazwy, środowisko życia, potrzeby, 

niebezpieczeństwa wynikające z kontaktu ze zwierzętami) 

Zabawy ze śpiewem: „Rolnik sam w dolinie”, „Jaworowi ludzie” 

Słuchanie i oglądanie bajek - ze zwierzętami w roli głównej ( np. „Tom i Jerry”, 

„Masza i niedźwiedź”, „Madagaskar”) 



Prace plastyczno-techniczne: wykonanie makiety „W gospodarstwie 

hodowlanym” – plastelinowe zwierzęta,  „Mój przyjaciel kot i pies”-

wykorzystanie szablonów, origami 

Zajęcia ruchowe z przyborami 

 

III JESIEŃ W ŚWIECIE ZWIERZĄT   15-19.11. 2021 

  Poszerzenie kompetencji przyrodniczych w zakresie pomocy zwierzętom 

  w przetrwaniu zimy 

  Nabywanie umiejętności  samodzielnego przygotowywania potraw w ramach  

Świetlicowych dni smakosza. 

Pyszne przekąski dla małej rączki: minikanapki, warzywne chipsy. 

Nazwy ptaków i ssaków – rozrywki umysłowe 

Układanie jadłospisów dla gości paśników i karmników 

Zabawy ruchowe ze śpiewem: „Stary niedźwiedź”, „Kotek i myszka”, 

„Wiewiórki do dziupli” 

Zajęcia stolikowe pod hasłem Znam i chronię zwierzęta 

Prace plastyczno-techniczne:  „Dokarmiam zwierzęta” (wyklejanka) i „Jeżyk” 

Ćwiczenia gimnastyczne na tle opowieści o zwierzętach 

Zajęcia sprawnościowe na hali sportowej 

 

IV OBCHODZIMY ANDRZEJKI I KATARZYNKI  22-26.11.2021 

  Zapoznanie z tradycją wieczorów andrzejkowych i tradycją katarzynek 

  Pielęgnowanie tradycji regionalnych i rodzinnych 

Zabawy ortograficzne z imionami w tle 

Obchodzimy imieniny, urodziny – zwyczaje w naszych domach 

Wróżby andrzejkowe i wspólne pląsy 

Zabawy z kapeluszem - reakcja na sygnał 

Zajęcia stolikowe z ciekawymi artykułami dla dzieci i młodzieży o aktualnej 

tematyce. Wypowiedzi na podstawie tekstów. 

Prace plastyczno-techniczne: andrzejkowe lampiony, „Tajemnicze obrazki” – 

(świeca, farba) 

Zabawy orientacyjno-porządkowe i ćwiczenia ogólnorozwojowe 

    

Miesiąc: GRUDZIEŃ 

  

I GRUDNIOWE SPOTKANIA  29.11-3.12.2021 

  Poszerzenie wiadomości na temat Śląska i pracy górnika 



  Zapoznanie z tradycjami mikołajkowymi w Polsce i innych krajach 

Poznanie legend oraz tradycji i zwyczajów związanych z barbórką 

i mikołajkami 

Skarby spod ziemi – rozsypanki wyrazowe, zagadki 

Dlaczego warto pomagać i być życzliwym dla innych – rozmowa kierowana 

Pisanie i ozdabianie listu do świętego Mikołaja 

Śpiewanie piosenek o Mikołaju 

Zajęcia stolikowe: W worku Mikołaja (zadania losowe) 

Zawody mikołajkowe: tory przeszkód, wyścigi szeregów, zadania ruchowe 

Prace plastyczno-techniczne – figurka Mikołaja, rysunki według własnego   

pomysłu, kolorowanki tematyczne 

 

II CZEKAMY NA ŚWIĘTA  06.12-10.12.2021 

  Pielęgnowanie polskich i śląskich tradycji adwentowych 

  Uwrażliwienie na estetykę wykonywanych prac 

  Nabywanie umiejętności  samodzielnego przygotowywania potraw w ramach 

  Świetlicowych dni smakosza 

Pierniczki pachnące świętami. 

Przygotowania do świąt w naszych domach – rozmowa kierowana 

Wykonywanie kartek i ozdób świątecznych 

Zajęcia stolikowe: Wokół Bożego Narodzenia 

Świąteczne porządki – zabawa ruchowa z naśladowaniem 

Rozrywki umysłowe o tematyce świątecznej 

Gry i zabawy ogólnorozwojowe 

Relaks z lekturą  i bajkami o tematyce bożonarodzeniowej 

Prace plastyczno-techniczne: świąteczny witraż, kalendarz adwentowy 

Przygotowanie dekoracji do sali świetlicowej 

 

III ŚWIĘTA BOŻE GO NARODZENIA- W RODZINNYM GRONIE 

                                                                                                13.12 – 17.12.2021 

  Usystematyzowanie wiedzy na temat polskich i regionalnych tradycji 

  świątecznych 

  Uwrażliwianie na staranność wykonywanych prac 

  Pogłębianie szacunku dla wartości rodzinnych 

Zajęcia stolikowe: Wokół choinki 

Znane i lubiane piosenki świąteczne- słuchanie, ilustrowanie ruchem 



Wigilia w naszych domach: pogadanka o potrawach na wigilijnym stole, 

wierzeniach i zwyczajach wigilijnych 

Słuchanie i śpiewanie polskich kolęd- ilustracje plastyczne do wybranych kolęd 

Wypowiedzi na temat przesłania zawartego w baśni „Wigilijna opowieść” 

Zabawy ruchowe z reakcją na sygnał 

Prace plastyczno-techniczne: minichoinka z tektury, ozdoby choinkowe 

Przygotowanie dekoracji świątecznych 

 

IV WITAJ ZIMO          20.12 – 22.12.2021 

   Poszerzenie kompetencji przyrodniczych – dostrzeganie zmian 

   w przyrodzie 

   Usystematyzowanie wiedzy na temat zimowych zjawisk atmosferycznych 

Po czym rozpoznamy zimę- rozmowa o zjawiskach atmosferycznych na 

podstawie własnych spostrzeżeń 

My się zimy nie boimy – właściwy ubiór na mroźne dni 

Rozrywki umysłowe o tematyce zimowej 

Zajęcia i zabawy ruchowe z papierowymi kulami 

Prace plastyczno-techniczne:„Pani zima”, zimowe mandale 

   

Miesiąc: STYCZEŃ 

 

I GDY ZA OKNEM  ZIMA   03-07.01. 2022 

  Wdrażanie do efektywnego spędzania wolnego czasu 

  Wzbudzanie zainteresowania przeszłością i regionem 

  Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedniego 

  zachowania podczas zabaw zimowych 

Wypowiedzi na temat ulubionych sposobów spędzania czasu przez dzieci 

(ulubione programy telewizyjne, czasopisma i książki dziecięce, zabawki) 

Proste rozrywki umysłowe – z kartką i ołówkiem: „Statki”, „Wisielec”, 

„Państwa – miasta” 

Zajęcia stolikowe: opowieści z Rudnika i okolic, jak to kiedyś zimową porą 

bywało 

Wspólne czytanie prasy dziecięcej i młodzieżowej 

Zabawy ruchowe: „Ciepło – zimno”, „Baba Jaga patrzy” 

Ćwiczenia gimnastyczne, pobudzanie aktywności ruchowej poprzez zadania do 

wykonania 

Zabawy na śniegu ( robimy śnieżki, lepimy bałwana, zostawiamy ślady) 



Prace plastyczno-techniczne: zimowy pejzaż, bałwanek 

 

II SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ. NIE- PRZEMOCY  I AGRESJI ! 

                              10-14.01.2022 

 Uświadamianie roli aktywnego słuchania w procesie porozumiewania się. 

 Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich. 

 Kształtowanie zasad kultury osobistej i szacunku dla innych. 

 Nauka opanowania złości i agresji. 

 Wskazywanie prawidłowych sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Rozmowa kierowana na temat porozumiewania się w grupie. 

Dama i dżentelmen – zasady dobrego zachowania. 

Agresja – pojęcie, zachowanie w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami lub ofiarami 

agresji. Gdzie szukać pomocy. 

Jak poradzić sobie z własnym gniewem- burza mózgów 

Karty pracy: Ważne słowa 

Praca plastyczna: Jak wygląda złość? 

Ćwiczenia ruchowe z reakcją na sygnał. 

 

III DZIADKU, BABCIU – DZIĘKUJEMY   17-21. 01.2022 

  Zwrócenie uwagi na rolę seniorów w życiu rodziny 

  Wdrażanie do okazywania szacunku i pomocy ludziom starszym 

  Uwrażliwianie na piękno przyrody w zimowej szacie 

  Nabywanie umiejętności  samodzielnego przygotowywania potraw w ramach 

  Świetlicowych dni smakosza 

Sałatka zdrowa, jarzynowa. 

Zajęcia stolikowe: Nasi seniorzy 

Wypowiedzi na temat najbliższych – stopień pokrewieństwa 

W co bawili się nasi dziadkowie: wyścigi kapsli, „ence-pence w której ręce?”, 

piekło – niebo, samoloty (origami), kubeczki 

Stare piosenki i przyśpiewki- słuchanie, śpiewanie, ćwiczenia rytmiczne 

Styczniowe obserwacje przyrody – wyjście na podwórko. 

Prace plastyczno-techniczne: „Drzewo genealogiczne”, portret babci (dziadka), 

laurka dla babci (dziadka) 

 

IV  BAŚNIE ZNANE I NIEZNANE                           24-28.01.2022 

 Pogłębianie zamiłowania do obcowania z literaturą dziecięcą 

  Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni 



  Usystematyzowanie wiedzy na  temat największych baśniopisarzy 

Czytanie i oglądanie wybranych baśni Andersena, Puszkina, Braci Grimm 

Nauka piosenki „Fantazja”. „Fantastyczne” rysunki inspirowane piosenką 

I co dalej? Próby wymyślania zakończenia rozpoczętych baśni. 

Konkurs wiedzy o baśniach. 

Prace plastyczno-techniczne:Ulubiona baśniowa postać – konkurs plastyczny, 

zakładka do książki 

 

Miesiąc: LUTY. 

 

I  WŚRÓD PRZYJACIÓŁ   31.01-04.02. 2022 

 Zaznajomienie z terminami określającymi pozytywne uczucia 

 Nauka umiejętności mówienia o pozytywnych uczuciach i okazywania ich 

 w sytuacjach codziennych oraz w dniach typu : walentynki, Dzień Kobiet 

 Kształtowanie prawidłowych postaw prospołecznych 

Wypowiedzi na temat  uczuć takich jak: miłość, szacunek, sympatia, radość, 

satysfakcja, itd. 

Wokół przyjaźni – przysłowia i zabawy ortograficzne 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanego opowiadania pt. „Bajka o 

dwóch ołówkach”. 

Minka- wyrażanie emocji przy pomocy gestów i mimiki 

Zabawy integracyjne i porządkowo-ruchowe 

Prace plastyczno-techniczne: Serduszko dla przyjaciela, portret przyjaciela 

 

II BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE         07-11.02.2022 

 Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedniego 

 zachowania podczas zabaw zimowych 

 Znajomość zimowych dyscyplin sportowych 

 Nabywanie umiejętności  samodzielnego przygotowywania potraw w ramach 

 Świetlicowych dni smakosza 

Babeczki od serca 

Strój na zimowe dni – wypowiedzi na podstawie własnych obserwacji i 

doświadczeń. Nazwy części zimowego ubioru. 

Karty pracy: zimowe dyscypliny sportowe 

Bezpiecznie na śniegu i lodzie – redagowanie zasad zachowania. 

Prace plastyczno-techniczne: płatki śniegu ( malowanie świecą), Na śniegu i 

lodzie- ulubione zabawy. 



Miesiąc: MARZEC 

 

I  POLSKIE LEGENDY  28.02-04.03.2022 

  Zapoznanie z legendami polskich miast: Warszawy, Krakowa, Poznania,   

  Torunia i Raciborza oraz rzeki Wisły 

  Wskazywanie miast na mapie Polski 

  Rozwijanie zainteresowań historycznych i rozbudzanie ciekawości świata. 

Czytanie legend: „Strzyga z Raciborza”, „Utopiec w Brzeziu”, „O Bazyliszku”, 

„O warszawskiej syrence”, „O smoku wawelskim”, „O krakowskim hejnale”, 

„ O powstaniu Poznania”, „ O poznańskich koziołkach”, „ O kocie, który bronił 

miasta”, „O toruńskich piernikach”. 

Palcem po mapie – wskazywanie miast, określanie ich położenia, 

wyszczególnianie najważniejszych zabytków. 

Quiz podsumowujący „ Znam legendy” 

Prace plastyczno-techniczne: Pocztówka z Krakowa, Ilustracja do wybranej 

legendy. 

Zabawy na świeżym powietrzu i ćwiczenia gimnastyczne z elementami marszu. 

Zajęcia na hali sportowej z wykorzystaniem piłek, obręczy, kółek ringo. 

 

II RUCH TO ZDROWIE   07-11.03. 2022 

  Wdrażanie do dbania o własne zdrowie i kondycję fizyczną 

  Uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia  i dobrego samopoczucia 

  Zachęcanie do codziennego uprawiania sportu 

Zajęcia stolikowe pod hasłem „Ruch to zdrowie” 

Czytanie ciekawostek o osiągnięciach Polaków w różnych dziedzinach 

dyscyplin sportowych 

Wiersz Jana Brzechwy „Leń” - przestroga dla leniuchów. 

Przygody „Koszmarnego Karolka”- czytanie wybranych rozdziałów. 

Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek o tematyce sportowej. 

Układanie zdań zachęcających do codziennego uprawiania sportu. 

Ćwiczenia ruchowe z przyborami na hali sportowej. 

Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające samopoczucie i sprawność fizyczną. 

Zabawy rytmiczne i pląsy przy muzyce. 

Prace plastyczno-techniczne: wydzieranka pt.: „Kolorowe piłki”, Plakat „Ruch 

to zdrowie” 

 

III Z HIGIENĄ ZA PAN BRAT  14-18.03.2022 



  Zwrócenie uwagi na właściwe nawyki higieniczne 

  Uświadomienie wpływu higieny na zdrowie 

  Rozmowa na temat higieny osobistej, codziennych czynności higienicznych 

  Nabywanie umiejętności  samodzielnego przygotowywania potraw w ramach 

  Świetlicowych dni smakosza 

Chrupiące tosty nie tylko z serem. 

Wiersz Jana Brzechwy „Grzebień i szczotka” – układanie fragmentu 

 z rozsypanek wyrazowych 

Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek z nazwami przyborów higienicznych 

Nauka piosenki „Szczotka, pasta” 

Praca plastyczno-techniczna: „Co znajduje się w mojej łazience?” 

 

IV WITAJ WIOSNO  21-25.03.2022 

  Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie 

  Rozbudzanie uczucia radości z powodu nadejścia wiosny 

  Głośne czytanie wiersza o tematyce wiosennej: „Wiosenne porządki” 

  Uzupełnianie zdań na temat oznak wiosny brakującymi wyrazami. 

  Kolorowa wiosna – wypowiedzi na temat widoku za oknem, odczuć     

towarzyszących wiośnie. 

  Nazwy wiosennych kwiatów – rośliny chronione; dobieranie podpisów do 

  ilustracji. 

  Rozmowa na temat zwyczaju topienia marzanny. 

  Nauka piosenki „Pierwiosnek”. 

  Gry i zabawy na świeżym powietrzu, korzystanie z placu zabaw. 

  Prace plastyczno-techniczne: motyle, biedronki, wiosenne kwiaty, 

  papieroplastyka, cykl obrazków: w lesie, w ogrodzie, na łące. 

 

V CZASEM CHMURY, CZASEM  DESZCZ  28.03- 1.04.2022 

  Usystematyzowanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych 

  Przedstawienie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania podczas burzy 

  Poznanie wiersza Jana Brzechwy „Tydzień” 

  Obserwacje składników pogody i opracowanie kalendarza pogody 

  Słuchanie piosenek Majki Jeżowskiej 

  Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu 

  Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek różnego typu. 

  Prace plastyczno-techniczne: „Burza” – techniką mokre w mokrym, 

„Kolorowe kalosze” – cięcie i ozdabianie 



 

Miesiąc: KWIECIEŃ 

 

I WIELKANOCNE ŚWIĘTOWANIE  04 - 13.04.2022 

  Omówienie wielkanocnych tradycji w naszych domach i regionie 

  Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich 

  Nabywanie umiejętności  samodzielnego przygotowywania potraw w ramach 

  Świetlicowych dni smakosza 

Wiosenne kanapki z jajkiem i nowalijkami. 

Wokół jajka – doskonalenie czytania: wiersz Jana Brzechwy „Jajko”, rozrywki 

umysłowe, zadania matematyczne 

Zabawy podwórkowe na świeżym powietrzu 

Wesołe wyścigi z „jajkiem” 

Co przyniesie zajączek? - sprawianie radości innym 

Prace plastyczno-techniczne: wycinanki wielkanocne (zajączki i kurczątka), 

koszyk z butelki, praca pt.: „Śmigus dyngus” 

 

II ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI                 19- 22.04.2022 

Uwrażliwianie na potrzebę ochrony środowiska naturalnego 

Wdrażanie do ekologicznego postępowania w życiu codziennym 

Czytanie fragmentów książek Nurii i Empar Jimeneza pt. „Dbamy o naszą 

planetę. Nie sami – z rodzicami!” 

Redagowanie praktycznych porad dla młodego ekologa. 

Omawianie obrazków o ekologii. Wskazywanie zachowań pożytecznych i 

szkodliwych dla środowiska. 

Zagadki i trudne pytania o ochronie środowiska. 

Prace plastyczno-techniczne: plakat o ochronie środowiska, rośliny i zwierzęta 

chronione. 

    

III W KWITNĄCYM SADZIE  25-29. 04. 2022 

  Gatunki drzew owocowych – nazywanie i rozpoznawanie 

  Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie 

  Rola i znaczenie owadów 

Owoce krajowe i egzotyczne – wartości odżywcze 

Rozrywki umysłowe: zagadki i krzyżówki z owocami 

Co i dlaczego brzęczy w sadzie?- owady i ich rola 



O czym ptaszek śpiewa?- czytanie i ilustrowanie wierszy o wiośnie Marii   

Konopnickiej 

Nauka piosenki „Pszczoła”, inscenizacja ruchowa 

Zabawy ruchowe na podwórku szkolnym, tory przeszkód. 

Prace plastyczno-techniczne: „Pszczółka” - z rolki po papierze, „biedronka” – 

orgiami, wiosenne obrazki i kolorowanki- ćwiczenia manualne. Cierpliwość i 

estetyka w pracach plastycznych. 

   

Miesiąc: MAJ 

 

I MAJOWE ŚWIĘTA   04-06. 04. 2022 

  Pogadanka na temat historycznej roli 3. Maja w dziejach państwa polskiego 

  Abp Józef Gawlina – przedstawienie postaci patrona szkoły 

Przypomnienie historii hymnu i godła Polski 

Początki państwa polskiego – legendy o Gnieźnie, Krakowie i Warszawie. 

Postać i zasługi patrona szkoły w Rudniku – usystematyzowanie wiedzy. 

Ćwiczenia w pisaniu trudnych nazw – stosowanie wielkiej litery w nazwach 

własnych. 

Rozgrywki sportowe: wyścigi szeregów, rzuty do celu, „piłka w grze” 

Prace plastyczno-techniczne: wycinanki - „gołąbek pokoju”, kotylion „biało- 

czerwona chorągiewka” 

 

II JĘZYK – CZĘŚĆ KULTURY NARODOWEJ   09-13.05.2022 

  Uświadomienie różnorodności językowej na świecie i potrzeby znajomości 

  języków obcych 

  Rozumienie wyrazów i wypowiedzi w gwarze śląskiej 

  Dbałość o poprawną mowę, unikanie niekulturalnych określeń i sformułowań 

Zabawy z przysłowiami – uzupełniani wyrazowe, rozumienie znaczenia, 

wskazywanie mądrości ludowej 

Trudne wyrazy i łamańce językowe – ćwiczenia mowy 

Gry planszowe: „bingo obrazkowe” w języku angielskim, układanki literowe 

i sylabowe 

Zabawy ruchowe z reakcją na sygnał słowny 

Prace plastyczno-techniczne: herby wybranych śląskich miast i gminy Rudnik 

 

III JESTEM PATRIOTĄ      16– 20.05.2022 

Rozumienie określeń: patriota, patriotyzm, symbole narodowe, ojczyzna 



Wzbudzanie przynależności narodowej 

Kształtowanie kompetencji obywatelskich 

Nabywanie umiejętności  samodzielnego przygotowywania potraw w ramach 

 Świetlicowych dni smakosza 

Kolorowe galaretki, owocowe sałatki 

Jestem patriotą – wypowiedzi o ojczyźnie i symbolach narodowych. Pisownia 

trudnych wyrazów. 

Znam swój hymn – śpiewanie z zachowaniem odpowiedniej postawy. 

Gry i zabawy tematyczne doskonalące koncentrację uwagi i spostrzegawczość. 

Rymowanki, wyliczanki i zabawy rytmiczne. 

Co o maju wiedzieć trzeba – usystematyzowanie wiedzy na temat świąt 

okolicznościowych, zachowania zwierząt i zmian w przyrodzie. 

Zabawy ruchowe na boisku i podwórku szkolnym. Relaks na świeżym 

powietrzu. 

Prace plastyczno-techniczne: „ Majowy świat – pełen barw” 

 

   

III MOJA RODZINA, ŻYCZENIA DLA MAMY  I TATY  23-27.05.2022 

  Pogłębianie szacunku dla rodziców 

  Podkreślanie niezastąpionej roli matki i ojca w rodzinie 

  Wdrażanie zasad kultury na co dzień 

  Układanie zwrotów oddających uczucia dla mamy i taty. 

  Określanie wyglądu i cech charakteru mamy i taty. 

  Zagadki ruchowe – „Jaki zawód wykonuje mama i tata?” 

  Członkowie rodziny- jak nazywamy krewnych. 

  Słuchanie piosenek o mamie i tacie 

  Życzenia z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. 

  Zabawy bieżne i skoczne. Aktywne ćwiczenia na podwórku talentów Nivea. 

  Prace plastyczno-techniczne: „Cała łąka dla mamy”, portret rodzica, „ W moim 

  domu”, laurki origami 

   

Miesiąc: CZERWIEC 

 

I CZERWCOWE  DARY  30.05 – 03.06. 2022 

  Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata 

  Kształtowanie postawy wzajemnej pomocy i życzliwości 

  Rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci 



Czerwiec w kalendarzu- ciekawe wydarzenia, zmiany pór roku, święta. 

Rozmowa o warunkach życia dzieci w różnych regionach świata. 

Piosenki dla dzieci. Nauka piosenki M. Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są” 

Zabawy orientacyjne: „Kogo brakuje?”, „Co się zmieniło?”, „Ciepło-zimno” 

Zabawy zręcznościowe. Piłka w grze – zabawy. 

Zadanie do wykonania- losowanie zadań doskonalących pomysłowość i 

kreatywność. Wyłonienie najlepszych. 

Upominki z okazji Dnia Dziecka – modelowanie balonów 

Prace plastyczno-techniczne: kolorowanki „dzieci świata”, praca „ Ja i moi 

  koledzy” 

 

II WKRÓTCE WAKACJE  06-10. 06.2022 

  Poznanie nazw kontynentów i wybranych krajów świata – praca z atlasem, 

globusem, informacją w przewodniku turystycznym 

  Rozbudzanie chęci poznawania świata 

  Wskazywanie na potrzebę pracy i wypoczynku w życiu człowieka 

Dokąd warto pojechać w czasie wakacji. Oglądanie widokówek i albumów z   

różnych stron świata 

Jaki to kontynent?, Jaki to kraj? Krzyżówki, zagadki, rebusy z nazwami krajów 

Wiersze i opowiadania o tematyce wakacyjnej. Układanie odpowiedzi na 

pytania do tekstów. 

Wkrótce wakacje: letnie zagadki, krzyżówki obrazkowe, zabawy logiczne, 

labirynty i rebusy. 

Propozycje na lato. Wykorzystanie walorów turystycznych regionu. 

Zabawy ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu. 

Relaks z bajką, piosenką (szantą), muzyką relaksacyjną. 

Praca plastyczno-techniczna: „Chcę zwiedzić ...”  plastyczna propozycja 

odpoczynku w wybranym indywidualnie miejscu 

 

III PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA  13 -17. 06. 2022 

  Zachęcanie do poznawania nowych miejsc, nowych ludzi 

  Wzbudzanie radosnego nastroju z powodu zbliżającego się wypoczynku 

   Rozbudzanie zainteresowań 

 „Cudze chwalicie, a swego nie znacie”- oglądanie albumów i pocztówek z 

pięknych zakątków Polski. 

 Szlakiem polskich miast- propozycje zwiedzania najciekawszych polskich 

miast. Rozwiązywanie zagadek o polskich miastach. 



Zabawy muzyczne: „ Lato czeka”, „Pakuję plecak, pakuję walizkę”, „Jedzie 

pociąg…” 

Zajęcia ruchowe poprawiające orientację – idź zgodnie z mapką, zabawy bieżne, 

skoczne i zręcznościowe. 

Ćwiczenia gimnastyczne z przyborami (piłki gimnastyczne, skakanki, obręcze). 

Słuchanie szant. Nauka piosenki „Lato czeka”. 

Prace plastyczno-techniczne: „Wakacyjne puzzle” - układanka, naklejanka, 

„Wakacyjna walizka” 

 

IV BEZPIECZNI  NA WAKACJACH     20-24. 06. 2022 

  Wdrażanie do odpowiedniego zachowania podczas wakacyjnych wojaży 

  i przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

  Rozmowa o postępowaniu w sytuacjach zagrożenia – telefony alarmowe 

  Pogadanka na temat niebezpieczeństw podczas spędzania wakacji na wsi 

 Podsumowanie całorocznej pracy świetlicy 

Zachowanie bezpieczeństwa podczas przebywania na słońcu – pogadanka w 

oparciu o ilustracje. 

Co wolno, a czego nie wolno nad wodą. Układanie wakacyjnych przestróg. 

Bezpieczne wakacje na wsi – rozmowa kierowana pytaniami. 

Letni poradnik wskazówek na wakacyjne dni – opracowanie podstawowych 

zasad bezpieczeństwa. 

Piosenki o lecie – „Lato wszędzie” – Formacja Nieżywych Schabuff, 

tworzenie akompaniamentu i ilustracji do piosenki. 

Wyścigi szeregów, gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

Relaks na trawie, piasku i kocyku – wypoczynek z literaturą dziecięcą. 

Prace plastyczno-techniczne: „Lato wszędzie”, kolorowe obrazki tematyczne. 

Świetlicowy remanent –  rozstrzygnięcie konkursu „Świetlik na 102”, prace 

porządkowe w sali świetlicowej. 

 

 


