
 

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej  

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach 

na rok 2022/2023 

 

 

 

1. Założenia ogólne: 

Organizacja pracy w świetlicy szkolnej wynika z statutowych zadań szkoły. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej został opracowany 

w oparciu o kalendarz szkolny oraz podstawę programową. Nauczyciele – wychowawcy stosują w trakcie zajęć różnorodne formy 

i techniki, aby w jak największym stopniu dostosować zajęcia do zainteresowań i potrzeb indywidualnych uczniów. Roczny plan pracy 

świetlicy ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji (np. opatrzony dodatkowymi tematami zaproponowanymi 

przez uczniów). 

 

2. Cele i zadania świetlicy szkolnej: 

Głównym celem świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz tworzenie 

warunków do wszechstronnego rozwoju. 



 

Zadania świetlicy szkolnej: 

▪ zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w świetlicy, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących 

COVID – 19, 

▪ zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole, 

▪ kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków,  

▪ eliminowanie zachowań niepożądanych i niebezpiecznych, 

▪ zapewnienie pomocy dydaktycznej w odrabianiu prac domowych, 

▪ rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów, 

▪ wdrażanie do właściwego gospodarowania czasu wolnego, propagowanie aktywności ruchowej, 

▪ integracja uczniów, nauka współpracy i współdziałania. 

 

3. Proponowane formy pracy w świetlicy szkolnej: 

▪ wspólne odrabianie zadań domowych,  

▪ gry i zabawy integracyjne, słowne oraz ruchowe (np. ćwiczenia koordynacji ciała, systemu percepcji wzrokowej oraz słuchowej, 

położenia w przestrzeni), 

▪ pogadanki, dyskusje oraz rozmowy kierowane, 

▪ mapy myśli, burze mózgów, 

▪ konkursy, teleturnieje, quizy, zagadki, 

▪ zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze, 

▪ zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz rocznego planu pracy świetlicy.  



WRZESIEŃ  

 

Witaj szkoło! 

Poznajmy się wzajemnie. 

Omówienie zasad obowiązujących w świetlicy i w szkole.  

Zapoznanie z Regulaminem świetlicy. 

Pogadanka na temat poszanowanie gier, zabawek oraz sprzętu świetlicowego.  

Moje wspomnienia z wakacji – dzielenie się przygodami wakacyjnymi.  

Zaprojektowanie i wykonanie planu lekcji. 

Praca z atlasem i mapą – „Wakacyjne miejsca na mapie”. 

Zabawy integrujące – „Zapraszamy do kręgu”, „Sieć pajęcza”, „Mam na imię, lubię…”.  

Słuchanie piosenek okolicznościowych – „Witaj nasza dobra szkoło!”. 

Moje plany no nowy rok szkolny – swobodne wypowiedzi dzieci.  

Wakacyjne pamiątki, pocztówki – prace plastyczne techniką dowolną. 

Bezpieczeństwo w czasie pandemii – przypomnienie najważniejszych rekomendacji.  

Pogadanka w kręgu uczymy się wspólnie bawić i pracować. Zabawy integracyjne w kręgu np. - poznajemy 

swoje imiona - „Mało nas” „Mam na imię...Lubię”, „Znajdź kogoś kto tak jak ty”...  

Czytanie na dywanie bajek, baśni, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Jestem bezpieczny                      

w szkole i  na drodze. 

 

 

 

Światowy Dzień Pierwszej 

Pomocy 11.09 

„Jestem widoczny na drodze” – omówienie zasad ruchu drogowego. 

„Moja droga do szkoły” – praca plastyczna. 

„Znaczki odblaskowe”-nauka piosenki. 

Rymowanki dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze.  

Znaki drogowe, sygnalizacja świetlna – pogadanka profilaktyczna.  

Zabawy ruchowe – „Uważaj na kolory”, „Przechodzimy przez jezdnię”. 

Czytanie i omówienie wiersza pt. „Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”. 

„Puchatek uczy bezpieczeństwa” – film edukacyjny. 

Bajki i filmy edukacyjne – „Bezpieczeństwo na drodze”. 

Praca w grupach – przygotowanie plakatu z tematyki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.  

Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia– pogadanka.  

Scenki sytuacyjne z zakresu pierwszej pomocy.  

Wspólne odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie literatury dziecięcej 

Zajęcia na placu zabaw i boisku szkolnym.  

 

Ziemia – nasz wspólny dom 

 

 

Jak zadbać o Ziemię? – rozmowa na temat właściwych postaw wobec przyrody. 

„ Akcja segregacja!” – pogadanka na temat znaczenia segregacji śmieci, przypomnienie zasad segregowania. 

Zapoznanie ze słowem recykling – mapa myśli.  



Dzień Emotikona 19.09 Zagadki o roślinach i zwierzętach.  

Karty pracy związane z ochroną środowiska (labirynty, wycinanki). 

Serce dla Ziemi – praca plastyczna. 

Konkursy, quizy z wiedzy nt. środowiska przyrodniczego.  

„Co możemy zrobić, aby Ziemia była czysta”– burza mózgów. Wykonanie w grupach plakatu na ten temat. 

Przeglądnie albumów, atlasów przyrodniczych, czytanie ciekawostek przyrodniczych, dzielenie się własnymi 

spostrzeżeniami, swobodna wymiana myśli. 

Jak emotikonki opanowały świat? – rozmowa kierowana nt. wyrażania uczuć i emocji w świecie wirtualnym.  

Znaki graficzne odzwierciedlające nasze odczucia – praca plastyczna.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie literatury dziecięcej, głośne czytanie przez zaproszonych gości. 

Złota Polska Jesień  

 

 

 Pierwszy Dzień Astronomicznej 

Jesieni 22.09 

Dzień Spadającego Liścia   

23.09  

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzących jesienią w przyrodzie (na polu, w lesie, sadzie). 

Określenie charakterystycznych cech jesieni. 

„Jesień” – zapoznanie z tekstem piosenki, próba odwzorowania słów piosenki gestem, nauka tekstu i wspólne 

śpiewanie.  

„Jesienny krajobraz” – praca plastyczna.  

„Dary jesieni” – swobodna rozmowa na temat jesiennych zbiorów.  

Jesienne kolorowanki, wycinanki, szablony, witraże (prace plastyczne).  

„Jesień sercem malowana” – wspólne słuchanie opowiadania, pogadanka na temat treści, zilustrowanie uczuć 

towarzyszących podczas słuchania.  

Jesienne piosenki relaksacyjno – wyciszające – słuchanie wybranych piosenek. 

Jakie zmiany zaszły w przyrodzie? – porównanie krajobrazu letniego i jesiennego. 

Gry i zabawy ruchowe (np. „Lecące liście”, „Tańczący wiatr”). 

Gry świetlicowe rozwijające pamięć wzrokową.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie literatury dziecięcej, głośne czytanie przez starsze dzieci. 

Ja w grupie 

 

 Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania 29.09 

„To jestem ja” – karta pracy służące przedstawieniu siebie na forum grupy („myślę”, „marzę”, „czuję”...). 

Przygotowanie tańca integracyjnego do piosenki Abby „SOS”. 

„Ja w grupie” – pogadanka na temat życia w społeczności świetlicowej, przypomnienie zasad obowiązujących 

w świetlicy.  



 

 
          Dzień Chłopaka  

               30.09 

 

Zabawy poszerzające kompetencje interpersonalne, zacieśnianie więzi grupowych.  

Bajka terapeutyczna nt. odrzucenia przez grupę – wspólne czytanie i zastanowienie się nad treścią.  

Zabawy w kręgu (np. „Kto ma tak samo, jak ja”). 

Rozmowa kierowana dotycząca wpływu naszego zachowania na resztę grupy. 

Scenki sytuacyjne obrazujące negatywne i pozytywne zachowania w grupie. 

Praca plastyczna w grupach – zilustrowanie pozytywnych zachowań.  

Życzenia dla chłopców – opracowanie życzeń przez dziewczynki z okazji Dnia Chłopaka. Wykonanie 

upominków 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie literatury dziecięcej, wykonanie ilustracji do przeczytanych treści. 

PAŹDZIERNIK  

Tydzień ze zwierzętami  

 

 

 

 
Światowy Dzień Zwierząt 04.10 

 

Światowy Dzień Zwierząt - pogadanka, rozmowy na temat możliwości pomocy zwierzętom, odpowiedzialności 

za swoje zwierzę.  

„Mój wymarzony pupil” – tworzenie opisu wymarzonego zwierzaka.  

Kalambury - zwierzęta dzikie i domowe (odgadywanie nazw zwierząt na podstawie ruchu). 

Zwierzęta zagrożone na terenie Polski – prezentacja przedstawiająca najbardziej zagrożone gatunki. 

Piosenka o ulubionym zwierzaku – „Kundel bury” – wspólne śpiewanie. 

Przeglądanie atlasu ze zwierzętami.  

Opowiadanie zgodne z tematem przewodnim. 

Gry świetlicowe – szachy, warcaby, uno, dooble z postaciami zwierząt.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie  opowiadań o zwierzętach, rozwiazywanie i układanie zagadek, ciekawostki o zwierzętach. 

 

Kto pracuje w szkole? - święto 

społeczności szkolnej   

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej  

Edukacja – skojarzenia, mapa myśli. Edukacja dawniej i dziś -pogadanka.  

Zapoznanie uczniów z istotą święta edukacji – odczytanie Art. 28, 29, 30 Konwencji o prawach dziecka – Prawo 

do edukacji.   

Pogadanka nt. form okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.  

Portret wymarzonego nauczyciela – próba stworzenia postaci idealnego nauczyciela z zaproponowanych cech.  

Upominek dla mojej Pani – praca plastyczna techniką dowolną.  



14.10  

 

Dzień Papieża Jana Pawła II  

16.10 

 

List do nauczyciela – zapoznanie młodszych dzieci z tą formą wypowiedzi oraz utrwalenie jej z dziećmi 

starszymi. 

Nasz Patron – zapoznanie z życiorysem Kard. S. Wyszyńskiego, zapoznanie z najważniejszymi faktami z jego 

życia, rozmowa na temat jego zasług.  

Przygotowanie plakatu z najważniejszymi informacjami z życia patrona naszej szkoły.  

Zabawy rozwijające poczucie położenia w przestrzeni (np. „Cztery kąty”). 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie  opowiadań związanych z tematyką tygodnia. 

Kolorowa jesień 

 

„Barwy ciepłe, barwy zimne” – zapoznanie dzieci z paletą barw, wyróżnienie kolorów jesiennych. 

Wykonanie kompozycji jesiennej postaci z różnorodnych materiałów przyrodniczych.  

Słuchanie wiersza pt. „Skarby jesieni”.  

Zapoznanie dzieci z różnymi liśćmi drzew na podstawie ilustracji i naturalnych okazów.  

Zapoznanie uczniów z rodzajami grzybów, przestrzeganie przed grzybami trującymi – rozmowa kierowana.  

„Mój muchomorek” – praca plastyczna.  

„Cztery pory roku – Jesień” Vivaldiego – wysłuchanie utworu oraz zilustrowanie uczuć towarzyszących podczas 

słuchania.  

Co jesień daje nam w darze? - pogadanka. 

 Rozwiązywanie zagadek dotyczących jesiennych drzew. 

Spacer po najbliższej okolicy – obserwacja przyrody.  

Gry słowne i planszowe.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.   

Czytanie na dywanie  opowiadań związanych z jesienią. 

 

Ku pamięci  

 

„Wszystkich Świętych”, „Zaduszki” – zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami listopadowymi, pogadanka na 

temat istoty pielęgnowania zwyczajów.  

Wyszukiwanie informacji w literaturze nt. obchodzenia świąt listopadowych w innych krajach świata.  

Wspomnienie tych, którzy odeszli – rozmowa na temat pamięci o osobach zmarłych z naszych rodzin, 

z najbliższego otoczenia.  

Miejsca pamięci – zasady zachowania na cmentarzu.  

Wspólne czytanie – wiersze i opowiadania tematyczne.  



Rysunek pastelami po wysłuchaniu treści wiersza „Zaduszki”.  

Papieroplastyka – dynie.   

Zaduma – słuchanie utworów związanych z tematem przewodnim. 

Gry stolikowe, warcaby, szachy. 

Zabawy ruchowe według zainteresowań. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

 

LISTOPAD  

Postawy patriotyczne  

 

 

 

Dzień Postaci z Bajek 05.11 

Patriotyzm – skojarzenia. 

Lekcja historii – zapoznanie z wiadomościami nt. czasów niewoli. 

Znani Polacy – przedstawienie najważniejszych postaci historycznych. 

Postawa patriotyczna w dzisiejszych czasach – pogadanka. 

„Jestem Polakiem” – nauka piosenki i wspólne śpiewanie. 

Słuchanie pieśni patriotycznych, rozmowa na temat uczuć towarzyszących podczas słuchania.  

„Do hymnu” – przypomnienie słów i melodii najważniejszej pieśni państwowej. 

Opowiadania, wiersze zgodne z tematem przewodnim. 

Postacie z bajek – quizy, krzyżówki, wykreślanki. 

„Moja ulubiona bajka „ wykonanie ilustracji 

Zabawy ruchowe, gry świetlicowe.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie  ulubionych bajek, rozpoznawanie bajek po odczytanym fragmencie. 

 

Nasza Wolna Ojczyzna  

 

 

 

Narodowe Święto 

Niepodległości 11.11 

 

„Duża i mała ojczyzna” – pogadanka nt. pochodzenia oraz naszego miasta/miejscowości.  

Pojęcie „Ojczyzna” – mapa myśli.  

Symbole narodowe – praca plastyczna plasteliną. 

Zapoznanie z mapą Polski.  

„Jakie miasto odwiedziłeś?” – rozmowa na temat miast w Polsce. 

Przeglądanie atlasu, wyszukiwanie znanych miast w Polsce, wskazywanie naszych sąsiadów.  

„Dwóch sąsiadów” – wierszyk z elementami naśladownictwa.  



 

Światowy Dzień Dobroci  12.11 

„Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy – słuchanie treści wiersza.  

Warszawa stolicą Polski – karta pracy z krzyżówka. 

Polskie symbole – wykreślanka poszerzająca wiedzę ogólną. Wykonanie flagi narodowej. 

Jestem dobry dla innych -burza mózgów. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

 

Zasady dobrego zachowania  

 

 

Dzień Tolerancji  16.11  
 

 

 

 

 

Światowy Dzień Życzliwości 

21.11 

Savoire – vivre – co oznacza? – pogadanka. 

Dobre zachowanie w szkole i poza nią. Rozmowa na temat wybranych sytuacji z życia codziennego. 

Jakie znamy zwroty grzecznościowe – burza mózgów.  

„Dobre maniery” – stworzenie kodeksu dobrego zachowania.  

Kształtowanie nawyków grzecznościowych. Budzenie szacunku do ludzi starszych. 

Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych – magiczne słowa.  

Złe nawyki w zachowaniu – scenki sytuacyjne. 

Życzliwość – skojarzenia, synonimy, antonimy. 

Przygotowanie plakatu z okazji Dnia Życzliwości. 

Wspólne czytanie opowiadania zgodnego z tematem przewodnim. 

Zabawy ruchowe ćwiczące refleks oraz koordynację.  

Ogłoszenie konkursu pt. „Zasady kultury? Znam i stosuję!” 

Życzliwie odnoszę się do innych, wykonanie drobnych upominków i wzajemne obdarowywanie 

Karty pracy wspomagające sprawność motoryczną. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

 

Andrzejkowe zwyczaje  

 

 

Dzień Pluszowego Misia 25.11 

       Katarzynki 25.11 

 

 

     Andrzejki 29.11  

Imieniny – zapoznanie z tradycją obchodzenia imienin. Poszukiwanie znaczenia naszych imion. 

Zapoznanie dzieci z zwyczajem wieczorów andrzejkowych, umocnienie więzi grupowej poprzez wspólną 

rozmowę.  

„Wróżby” – dzielenie się wróżbami znanymi przez dzieci, uzupełnianie brakujących informacji przez 

nauczyciela.  

„Klucz” – wycinanie według szablonu i ozdabianie techniką dowolną.  

Tańce andrzejkowe – przygotowywanie wspólnego układu tanecznego.  

Projektowanie ubioru na zabawę andrzejkową. 



Praca plastyczna z wykorzystaniem pasteli suchych. 

„Mój miś” – opowiadanie o ulubionej zabawce. 

Projekcja bajki „Miś Uszatek”. 

Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek. 

Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki – rozciąganie dużych i małych partii ciała. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

 

GRUDZIEŃ  

Grudniowe tradycje - 

barbórka, mikołajki  

 

 

 

Dzień Wolontariusza 05.12 

 

Mikołajki 06.12 

Kim jest wolontariusz? – swobodne wypowiedzi dzieci, uzupełnienie brakujących informacji przez nauczyciela.  

Idea wolontariatu – najważniejsze założenia, wskazanie miejsc, w których pracują wolontariusze.  

Barbórka – zapoznanie dzieci z daną tradycją.  

Przypomnienie najważniejszych informacji o pracy górnika.  

„W kopalni” – omówienie wiersza T. Kubiaka. 

Wskazanie rejonów w Polsce, z których pochodzi węgiel.  

Zapoznanie dzieci z legendą o Św. Mikołaju. 

Pogadanka na temat dzielenia się z innymi swoimi dobrami. 

List do Św. Mikołaja – przypomnienie formy listu. 

Praca plastyczna z wykorzystaniem waty – postać Św. Mikołaja. 

Papieroplastyka – prezent.  

Zajęcia ruchowe według zainteresowań (np. „Kule śniegowe”). 

Słuchanie/śpiewanie piosenki „A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna”. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Wspólne czytanie opowiadań zgodnych z tematem przewodnim. 

 

Zima wokół nas  

 

 
Dzień Praw Człowieka 10.12 

 

Rozmowa kierowana nt. zmian zachodzących w przyrodzie, określenie charakterystycznych cech zimy. 

Pantomima – przedstawienie ruchem skojarzeń wywołanych ze słowem zima.  

Zima za oknem – praca plastyczna z wykorzystaniem pasty do zębów.  

Wspólne czytanie bajek o tematyce zimowej. Prawa człowieka – wprowadzenie, wyjaśnienie pojęcia 
Układanie praw z rozsypanki wyrazowej. 



Światowy dzień Futbolu 

 

Plakat – prawa człowieka (z wykorzystaniem wykreślanki) 
Wyszukiwanie w prasie dziecięcej ciekawostek związanych z futbolem. 

 „Śnieg, woda, lód” – eksperymenty.  

Bitwa śnieżna – zabawa ruchowa. 

Pierwszy śnieg – praca plastyczna.  

Za co lubię zimę? – swobodne wypowiedzi na forum grupy.  

Spacery po najbliższej okolicy.  

Zajęcia słowno – ruchowe według zainteresowań. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie opowiadań zgodnych z tematem przewodnim. 

 

W klimacie Bożego 

Narodzenia  

 

„Tradycje bożonarodzeniowe dawniej i dziś” – rozmowa kierowana. 

Pogadanka o tradycjach związanych ze Świętami.  

Świąteczna atmosfera – wypowiedzi nt. uczuć towarzyszących w trakcie Świąt.  

Praca plastyczna – choinka metodą wycinanki. 

Wspólne przygotowanie kartek świątecznych, redagowanie życzeń. 

Krzyżówki, wykreślanki świąteczne.  

Wierszyki o tematyce świątecznej w odpowiednim tonie (cicho, umiarkowanie, głośno). 

Słuchanie i śpiewanie wybranych kolęd.  

Gry świetlicowe według zainteresowań.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni o tematyce świątecznej (np. ”Dziewczynka z zapałkami”, 

„Opowieść wigilijna”). 

 

Radość świętowania  
 

Pierwszy Dzień Zimy 22.12 
 

Wigilia w moim domu– pogadanka nt. pomocy w przygotowaniach do Świąt i ich spędzania w rodzinie 

Oglądanie, czytanie  bajek o tematyce świątecznej.  

Zabawy przy piosence „Zima, zima, zima”. Śpiew kolęd i pastorałek  

Sylwester – rozmowa kierowana nt. planów sylwestrowych.  

Prace plastyczne wybranymi technikami – ozdoby choinkowe: gwiazdki, aniołki, bombki.  

Zabawy ruchowe rozwijające koordynację psychoruchową.  



ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12 - 01.01  

STYCZEŃ  

Witamy Nowy Rok  

Powitanie Nowego Roku – legenda o Nowym Roku, odczytanie przez nauczyciela i wspólne omówienie treści. 

Kalendarz na Nowy Rok – zagadki, daty, przysłowia.  

Oglądanie różnych kalendarzy, rozmowa na temat czasu i przemijania.  

Dzielenie się przeżyciami świątecznymi oraz noworocznymi – swobodne wypowiedzi dzieci. 

Moje postanowienia noworoczne – wspólne stworzenie listy założeń na rozpoczynający się rok. 

Wiersz „Dwunastu Braci” – zapoznanie z tekstem oraz tworzenie ilustracji do tekstu.  

Nasze sukcesy i porażki, czyli próba podsumowania starego roku; nasze plany i marzenia noworoczne – 

swobodne wypowiedzi dzieci. 

Śnieżynki – praca plastyczna.  

Zagadki tematyczne. 

Zabawy ruchowe, słowne według zainteresowań.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

Zima wokół nas Przysłowia związane z zimą omówienie ich znaczenia. 

 „Zimowe zabawy na śniegu” – praca plastyczna, technika dowolna. 

Przypomnienie i utrwalenie zasad obowiązujących podczas zabaw zimowych.  

Zabawy ruchowe na zewnątrz, lepienie bałwana. 

Arktyka, Antarktyda, Grenlandia – oglądanie w atlasie najbardziej mroźnych miejsc na świecie.  

Eskimos – kto to taki? – przedstawienie postaci z zimowej krainy oraz przybliżenie najważniejszych informacji 

na ich temat.  

„Niedźwiedzie polarne” – praca plastyczna pastelami suchymi. 

„Mały pingwin Pik – Pok” – projekcja bajki. 

Labirynty, łamigłówki zgodne z tematem przewodnim. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni m.in. „Królowa Śniegu”. 



Zwierzęta zimą  

 

„Jak należy opiekować się zwierzętami w zimie?” – rozmowa kierowana.  

Zwierzęta, które zapadają w sen zimowy – przedstawienie wybranych zwierząt przez nauczyciela, przeglądanie 

atlasów ze zwierzętami.  

Ptasia stołówka– praca plastyczna wykonana farbami. 

Kalambury – rozpoznawanie zwierząt. 

Filmy edukacyjne związane z tematem przewodnim.  

Odgłosy zwierząt – słuchanie i rozpoznawanie. 

Obserwacja przyrody – wyjście na spacer.  

Puzzle, gry stolikowe.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

Bezpieczni w zimie   

 

Dzień Składanki i Łamigłówki 

29.01  
 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw. 

Kalambury – sporty zimowe.  

Rozmowa nt. właściwego ubioru w czasie zimowym.  

Dbamy o naszą odporność – w jakich pokarmach ukryły się witaminy? 

Praca plastyczna – „Moja ulubiona aktywność zimowa”. 

Praca z tekstem – analiza przysłów zimowych. 

Jak spędzać czas wolny zimą – aktywność na podaną literę alfabetu. 

Puzzle tematyczne, gry stolikowe, układanki, łamigłówki matematyczne i logiczne.  

Zabawy ruchowe rozwijające motorykę dużą („Zamarzanie i odmarzanie”, „Ruchowe zapamiętywanie”). 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

FERIE ZIMOWE 30.01 – 12.02 

 

LUTY 

Tradycje walentynkowe  

 

Zapoznanie z tradycją obchodzenia walentynek. 

Św. Walenty – przybliżenie postaci. 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat koleżeństwa, przyjaźni i miłości. 



Przygotowanie upominków walentynkowych oraz gazetki okolicznościowej. 

Pogadanka nt. uczuć oraz właściwego ich okazywania. 

Kartki walentynkowe – przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych technik.  

Karty pracy z zakresu rozróżniania uczuć (pozytywne i negatywne). 

Zabawy ruchowe przy muzyce, tańce z balonami. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

Z plastyką na Ty 

 

Oglądanie najbardziej znanych dzieł sztuki – prezentacja.  

Przestawienie wybitnych artystów z dziedziny sztuki. 

Abstrakcja – wykonanie prac z wykorzystaniem pasteli suchych, farb, kredek. 

Kolorowe pawie – praca przestrzenna.  

Na czym malujemy? – pogadanka nt. malarstwa. 

Doskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego. 

Gry i zabawy zespołowe („Cztery kąty”, „Gapcio”). 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni 

MARZEC 

W krainie baśni 

 

Wyjaśnienie pojęć: legenda, podanie ludowe, baśń, bajka. 

Poznanie sposobów przekazywania dorobku ludowego z pokolenia na pokolenie – pogadanka.  

Czytanie i omawianie wybranych legend oraz baśni (np. „O Smoku Wawelskim”, „O Bazyliszku”). 

Przysłowia ludowe – próba interpretacji. 

Wykonanie ilustracji do wybranej baśni/legendy – technika dowolna.  

Słuchowisko – baśń dowolna.  

Moja ulubiona baśń – swobodne wypowiedzi dzieci, próba uzasadnienia własnego zdania.  

Gry planszowe, zabawy w kręgu. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni, legend. 



Kobiety wokół nas   

 

Dzień Kobiet  

08.03 

 

Dzień Matematyki  12.03  

 

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

rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet – rozmowa . 

Zagadki o zawodach kobiet.  

„Znane Polki” – przedstawienie sylwetek oraz dorobku najsławniejszych kobiet z Polski. 

Kto jest dżentelmenem, a kto damą - zasady dobrego zachowania względem kobiety. 

Laurki dla Pań – praca plastyczna.  

Kompozycje z bibuły/krepiny – upominki dla ważnych kobiet w naszym życiu. 

Zabawy przy muzyce, zabawy grupowe z elementami rywalizacji. 

Labirynty, krzyżówki, łamigłówki.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.  

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

Nie dla przemocy! 

 

 

Agresja – mapa myśli. 

Pogadanka nt. zachowań agresywnych obserwowanych w naszym otoczeniu. 

„Oaza spokoju” – prezentacja sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.  

Jak poradzić sobie z własnym gniewem – swobodne wypowiedzi dzieci. 

Gdy jestem świadkiem/ofiarą przemocy – scenki dramowe.  

Jak wygląda złość? – przedstawienie emocji mimiką twarzy. 

Przygotowanie plakatu negującego przemoc i agresję – praca plastyczna w grupach. 

Zabawy relaksacyjne. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

To już wiosna!  

 

Pierwszy Dzień Wiosny 21.03 

Rozmowa o pierwszych oznakach wiosny.  

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie (spacer po okolicy). 

„Żegnamy zimę, witamy wiosnę” – pogadanka nt. staropolskich obyczajów. 

Pierwsze wiosenne kwiatki (przebiśniegi, krokusy, śnieżynki, zawilce) – praca plastyczna z wykorzystaniem 

techniki wycinanki. 

Wiosenny krajobraz – praca plastyczna w grupach.  

Wiersze, opowiadania zgodne z tematem przewodnim (np. „Podróż wiosny”, „Bocianie gniazdo”). 

Słuchanie i śpiewanie wybranych wiosennych piosenek.  

Gry stolikowe według zainteresowań. 



Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

ABC dobrego przyjaciela  

 

 

„Dobry przyjaciel” – wskazanie cech dobrego przyjaciela – burza mózgów. 

„Bajkowi przyjaciele” – poszukiwanie motywu przyjaźni w bajkach, wskazanie bajkowych par przyjaciół. 

Układanie kodeksu przyjaźni.  

Samopomoc uczniowska – zasady zachowania wobec innych uczniów w grupie.  

„Bajka o przyjaźni” – wspólne czytanie i omówienie treści. 

Słuchanie/śpiewanie piosenki „Przyjaciela mam”. 

Lektura własna z wybraną książką.  

Zabawy ruchowe według zainteresowań. 

Krzyżówki tematyczne. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

KWIECIEŃ  

Moje hobby 

 

Hobby – skojarzenia. 

Pogadanka na temat znaczenia słów: hobby, zainteresowania, pasje, kolekcjonerstwo.  

„ Formy spędzania czasu wolnego" – burza mózgów. 

Przedstawienie swoich ulubionych zajęć – kalambury. 

Dyskusja na temat zalet aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowych – rozmowa kierowana. 

„Złe pasje” – swobodne wypowiedzi dzieci.  

„Jakie to hobby?” – zagadki na postawie zdjęć oraz ilustracji.  

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, wyjścia na plac zabaw.  

Krzyżówki, wykreślanki tematyczne. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

Wielkanocne tradycje  

 

Wielkanocne tradycje – swobodne wypowiedzi dzieci, uzupełnienie brakujących informacji przez nauczyciela.  

Wielkanocny koszyk – rozmowa kierowana. 



Wspólne czytanie wierszy tematycznych (np. „Już Wielkanoc”, „Kolorowe bazie”). 

Praca plastyczna – przygotowanie ozdób wielkanocnych. 

Wielkanocny kurczak – papieroplastyka.  

Szukamy zajączka – konkurs świetlicowy.  

Zabawy ruchowe ćwiczące równowagę (np. „Wielkanocne jajko”). 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 12.04 - 19.04 

SOS dla Ziemi   

 

Dzień Ziemi 22.04 

 

Sposoby dbania o naszą planetę – swobodne wypowiedzi dzieci. 

„Moje obowiązki wobec Ziemi” – zilustrowanie zasad dbania o środowisko. 

Wywiad z Matką Naturą – zapoznanie z elementami wywiadu. 

Potyczki ekologiczne – quiz wiedzy przyrodniczej.  

Wiersze o poszanowaniu przyrody.  

Ciekawostki ekologiczne. 

Utrwalenie sposobów dbania o planetę. 

Ziemia – moja planeta – plakat w grupach. 

Ekodrzewka – praca plastyczna.  

Oglądanie filmów przyrodniczych ukazujących piękno przyrody. 

Rebusy, krzyżówki, zagadki – ochrona środowiska. 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

Książka mój przyjaciel  

 

  

Wizyta w bibliotece szkolnej – lekcja biblioteczna.  

Książka dawniej i dziś – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji. 

Nasi ulubieni autorzy – pogadanka nt. autorów bajek dla dzieci. 

Jak powstaje książka? – karty demonstracyjne.  

„Jestem pisarzem” – wymyślenie i zapisanie krótkiego autorskiego opowiadania. 

Praca plastyczna – zakładka do książki techniką dowolną. 



Czytanie wybranych pozycji literackich. 

Wyjścia na plac zabaw, zabawy na świeżym powietrzu. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

MAJ 

Pod skrzydłami Białego Orła 

 

01.05 – Święto Pracy 

 

02.05 – Święto Flagi 

 

03.05 – Rocznica Uchwalenia 

Konstytucji 

Konstytucja 3 maja – zarys historyczny . 

Lekcja historii – wprowadzenie dzieci w tematykę związaną z uchwaleniem Konstytucji. 

Omówienie czym jest Konstytucja, pogadanka nt. najważniejszego aktu państwowego. 

Uwrażliwienie na wartości związane z Ojczyzną.  

Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.  

Barwy majowe – praca plastyczna.  

Przygotowanie gazetki okolicznościowej w okazji świąt majowych. 

Wyrabianie pozytywnego stosunku do kraju w którym mieszkamy – czytanie wierszy o Polsce. 

Słuchanie/śpiewanie piosenek okolicznościowych (np. „ Witaj, majowa jutrzenko”). 

Orzeł Biały – praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły.  

Czym zwiedzamy Polskę? – zabawa ruchowa z elementami naśladownictwa. 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni. 

 



Wiem, co jem, zdrowo się 

odżywiam  

 

Piramida żywności – rozmowa kierowana.  

Pogadanka nt. zdrowych nawyków żywieniowych.  

„Zdrowe menu” – przygotowanie jadłospisu z uwzględnieniem zasad właściwego odżywiania. 

Swobodne wypowiedzi dzieci nt. ulubionych potraw, zwrócenie uwagi na niezdrowe składniki w żywności. 

Gdzie ukryły się witaminy? – burza mózgów.  

„Witaminki” – wspólne czytanie opowiadania i omówienie treści. 

Zagadki – owoce i warzywa. 

Praca plastyczna – mój ulubiony owoc/warzywo.  

Kolorowy talerz – praca plastyczna techniką dowolną.  

„Zjedz jabłko” – rymowanka z intonowaniem wybranych wersów.  

Zabawy ruchowe (np. „Sałatka owocowa”). 

Gry stolikowe rozwijające koncentrację oraz skupienie uwagi.  

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Dbamy o zdrowie  

 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – omówienie znaczenia przysłowia. 

Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.  

Higiena osobista – przedstawienie dzieciom najważniejszych prawidłowości. 

Kalambury – przedstawienie wybranych sportów. 

Mój sposób na zdrowie – dzielenie się sposobami na zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej. 

Krzyżówka o zdrowiu. 

Opowiadanie zgodne z tematem przewodnim. 

Dbamy o nasze zmysły – karty demonstracyjne.  

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki. 

„Gimnastyczny alfabet” – zabawa grupowa.  

Zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym.  

Konkursy z elementami współzawodnictwa.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań związanych z tematyką tygodnia. 

 



Kochamy naszych rodziców!  

 

Dzień Rodziny  

15.05 

 

Dzień Mamy 

26.05 

 

 

Mama – skojarzenia, przywołanie cech kojarzących się z wyrazem. 

Podkreślenie roli rodziców w naszym życiu, pogłębianie szacunku dla mamy i taty – pogadanka.  

Portret mojej rodziny – praca plastyczna. 

Jak pomagam moim rodzicom? – swobodne wypowiedzi na forum grupy.  

Wykonanie laurek dla mamy – technika dowolna.  

Przysłowia i wierszyki o najbliższych.  

Czym dla mnie jest rodzina? – swobodne wypowiedzi dzieci.  

Jak pogłębiać więzi rodzinne? – rozmowa kierowana.  

Wierszyki dla mamy i taty – czytanie wybranych pozycji.  

Czytanie opowiadań związanych z obchodzonym świętem.  

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.  

Piosenki tematyczne. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

 

CZERWIEC 

Dzieciom radość i słońce! 

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

01.06 

Moje prawa i obowiązki – omówienie praw i obowiązków dziecka. 

Dzieci z różnych stron świata – prezentacja multimedialna. 

Zarys historyczny Dnia Dziecka – przedstawienie najważniejszych prawidłowości.  

Słuchanie/śpiewanie piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”. 

Przybliżenie postaci J. Korczaka, omówienie jego dorobku. 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

Dzień Dziecka na świecie – przeglądanie czasopism. 

Wyjścia na plac zabaw, gry dowolne. 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Czytanie na dywanie wybranych opowiadań, baśni 

Moje plany na przyszłość  

 

Najciekawsze zawody – rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi dzieci. 

Bajkoterapia – czytanie i omówienie bajki o Amelce i jej marzeniach.  

Cele i marzenia dzieci – pogadanka.  



Kim są moi rodzice? – dzielenie się profesjami rodziców. 

Kalambury, krzyżówki, wykreślanki związane z zawodami. 

Omówienie cech pożądanych w wykonywaniu konkretnego zawodu na wybranych przykładach. 

Kim zostanę w przyszłości? – praca plastyczna. 

Gry stolikowe, zabawy według zainteresowań 

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Podróże kształcą 

 

Przeglądanie map, globusa, szukanie ciekawych miejsc na Ziemi, określenie położenia Polski.  

Budzenie zainteresowań krajoznawczych. 

Palcem po mapie – wędrówka po Polsce. 

Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji z uwagi na inne pochodzenie.  

Pozdrowienia w różnych językach. 

Tańce z różnych stron świata – zabawy przy muzyce. 

Oglądanie albumów, swobodne rozmowy nt. krajobrazów. 

„W góry czy nad morze?” – praca plastyczna. 

Różne miejsca w Polsce – rozwiązywanie zagadek słownych. 

Moje ulubione miejsce – pogadanka na temat ulubionego miejsca w okolicy. 

Zabawy na świeżym powietrzu.  

Wspólne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce. 

Już minął nam rok?  

 

Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku – ilustracje.  

Przypomnienie zasad pierwszej pomocy oraz numerów alarmowych – pogadanka profilaktyczna.  

Ułożenie wakacyjnego regulaminu.  

Podsumowanie roku szkolnego – swobodne wypowiedzi dzieci.  

Świetlicowe wspomnienia – rozmowa na temat wspólnie spędzonego czasu, dzielenie się refleksjami.  

„Moje plany wakacyjne” – praca plastyczna.  

Czytanie bajek zgodnych z tematem przewodnim, literatura na wakacje. 

Wyjścia na plac zabaw, zajęcia na świeżym powietrzu.  

 

PRZERWA WAKACYJNA 23.06 - 31.08 



 

 


