
DZIENNY RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ – dla klas rozpoczynających naukę  w godzinach porannych: 

( dopuszcza się zmiany w czasie i kolejności  z uwagi na uroczystości szkolne, świetlicowe, wycieczki, pogodę, potrzeby dzieci, itp.) 

 

Przed lekcjami 
Powitanie, czas na relaks, 
zabawę w kręgu, zajęcia 
czytelnicze 

Zabawy w grupach  według zainteresowań, zabawy towarzyskie 
i integracyjne w kręgu, twórczość plastyczna 

 Zabawy według pomysłów dzieci ( w kącikach zainteresowań) 

 Gry planszowe 

 Działalność plastyczna Dzieci 

 Zabawy integracyjne w kręgu 

Po lekcjach 
Zajęcia tematyczne 

Zajęcia rekreacyjno-
sportowe  

Zajęcia czytelnicze, plastyczne, orgiami, teatralno- recytatorskie literackie, taneczne, 
muzyczne, przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne, gra w szachy. 

Gry i zabawy na świeżym powietrzu (plac zabaw, boisko) 

 Zajęcia prowadzone wg autorskich pomysłów nauczycielek wynikające  z planu 
pracy świetlicy 

 Zajęcia ruchowe  i zabawy na świeżym powietrzu (szkolny plac zabaw, 
boisko szkolne) 

 Czas na książkę 

Czas na „Małe co nieco” 
(obiad) 

Sprzątanie sali, czynności higieniczne  Porządkowanie zabawek, gier, ustawianie stolików, krzesełek itp.  

 Spożycie obiadu 

 

Czas na pracę domową  
(z pominięciem klas 
pierwszych) 

Realizacja zadań 
wynikających 
 z uczestnictwa w  Akcji 
„Cała Polska czyta 
dzieciom” oraz Czytanie 
ze zrozumieniem dla klas 
trzecich. 

Sprawdzenie i ew. odrabianie pracy domowej z pomocą nauczyciela- wychowawcy 
świetlicy ( z odrabiania prac zwalnia pisemnie czasowo lub na stale rodzic lub 
prawny opiekun Dziecka) 

 Praca indywidualna przy stolikach,  
 
 

 Czytanie lektur wg propozycji zawartych w dokumentach 

  Ogólnopolskiej Akcji ”Cała Polska czyta Dzieciom”. 

Uwaga! Serdecznie zapraszamy rodziców,  Starsze Rodzeństwo  i Dziadków  do 
współrealizacji przy akcji czytelniczej. 

Po umówieniu się z wychowawcą świetlicy mogą Państwo uczestniczyć w czytaniu 
fragmentów lektur Dzieciom. 

 

Porozmawiajmy Zajęcia wychowawcze Zajęcia na temat  praw i obowiązków dzieci w różnych sytuacjach życiowych, 
przeciwdziałania agresji, promowania postaw tolerancji, asertywności, empatii. 

 Projekty roczne np. Bezpieczny w sieci, domu, szkole i na drodze. 

 Projekt roczny „Savoir- vivre na co dzień i od święta” - wdrażanie 
do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się w różnych miejscach 
przebywania Dziecka  i różnych okolicznościach. 

 Prowadzenie zajęć na temat świąt narodowych, tradycji, obyczajów, ważnych dat    
w kalendarzu. 

Uwaga! Pod koniec każdego tygodnia następuje samoocena zachowania Dziecka 
podczas pobytu w świetlicy” w ramach ubiegania się o wyróżnienie końcowo-roczne 
„Wzorowy Świetlik”. 



Czas na zabawę/ 

Zabawy w grupie 

Zabawy integrujące grupę/ Zabawy według zainteresowań Dzieci  Zabawy taneczne przy muzyce 

 Zabawy aktywizujące i pobudzające kreatywność 

 Zabawy wzmacniające  zaufanie i integrację  grupy 

 Zabawy wyciszające 

 Emitowanie  filmów fabularnych  i animowanych  dla Dzieci – 2 razy w tygodniu 

 Zabawy według pomysłów własnych Dzieci 

 Działalność plastyczna Dzieci 

 Wykonywanie elementów  dekoracji w sali 

 Porządkowanie sali, oczekiwanie  na Rodziców  

 

DZIENNY RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ – dla klas rozpoczynających naukę  w godzinach popołudniowych: 

( dopuszcza się zmiany w czasie i kolejności  z uwagi na uroczystości szkolne, świetlicowe, wycieczki, pogodę, potrzeby dzieci, itp.) 

Przed lekcjami 
Powitanie, czas na relaks, 
zabawę w kręgu, zajęcia 
czytelnicze 

Zabawy w grupach  według zainteresowań, zabawy towarzyskie 
i integracyjne 
w kręgu, twórczość plastyczna 

 Zabawy według pomysłów dzieci ( w kącikach zainteresowań) 

 Gry planszowe 

 Działalność plastyczna Dzieci 

 Tworzenie dekoracji w sali 

 Zabawy integracyjne w kręgu 

Sprzątanie  

Czas na „Małe co nieco” – 
śniadanie 

Zajęcia tematyczne 

 

Przygotowanie sali do posiłku, czynności higieniczne 

 

Zajęcia czytelnicze, plastyczne, orgiami, teatralno- recytatorskie literackie, taneczne, 
muzyczne, sportowe, przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne, gra w szachy, 

 Porządkowanie zabawek, gier, ustawianie stolików ,      krzesełek itp.  

 Spożycie drugiego śniadania 
 

 Zajęcia prowadzone wg pomysłów nauczycieli zgodnie 
ramowym planem świetlicy 

 

 

Czas na pracę domową  
(z pominięciem klas 
pierwszych) 

Realizacja zadań 
wynikających  z 
uczestnictwa w  Akcji       
„Cała Polska czyta 
dzieciom” oraz Czytanie 
ze zrozumieniem dla klas 
trzecich. 

Sprawdzenie i ew. odrabianie pracy domowej z pomocą nauczyciela- wychowawcy 
świetlicy ( z odrabiania prac zwalnia pisemnie czasowo lub na stale rodzic lub 
prawny opiekun Dziecka) 

 Praca indywidualna przy stolikach,  

 Czytanie lektur wg propozycji zawartych w dokumentach 

  Ogólnopolskiej Akcji ”Cała Polska czyta Dzieciom”. 

Uwaga! Serdecznie zapraszamy rodziców,  starsze rodzeństwo  i dziadków  do 
współrealizacji przy akcji czytelniczej. 

Po umówieniu się z wychowawcą świetlicy mogą Państwo uczestniczyć w czytaniu 
fragmentów lektur Dzieciom. 

 

Czas, na sport  i rekreację Zajęcia relaksujące, czynności porządkowo – organizacyjne, zajęcia na świeżym 
powietrzu 

 Odpoczynek  przy muzyce relaksacyjnej 

 Przygotowanie do wyjścia na dwór 

 Gry i zabawy sportowe na obiektach sportowo – rekreacyjnych   SP nr 357 



Przygotowania do zajęć 
lekcyjnych  

 

 

Czynności organizacyjno - porządkowe  Porządkowanie sali 

 Powitanie wychowawcy klasy, wyjście na zajęcia edukacyjne 

Po lekcjach 

Powitanie w świetlicy po 
zajęciach edukacyjnych  

Czynności organizacyjno - porządkowe  Ułożenie plecaków na półeczkach,  

 zajęcie miejsc w kręgu,  

 sprawdzenie listy,  

 zapoznanie się z planami świetlicowymi danego popołudnia. 

Porozmawiajmy Zajęcia wychowawcze  Zajęcia na temat  praw, obowiązków dzieci w różnych sytuacjach życiowych, 
przeciwdziałania agresji, promowaniu postaw tolerancji, asertywności ,empatii 

 Projekty roczne np. Bezpieczny w sieci, domu, szkole i  na ulicy 

 Projekt roczny „Savoir- vivre na co dzień i od święta” - wdrażanie 
do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się 
 w różnych miejscach przebywania Dziecka  i różnych okolicznościach  itp. 

 Prowadzenie zajęć na temat świąt narodowych, tradycji, obyczajów, ważnych dat w 
kalendarzu itd. 

 Uwaga! Pod koniec każdego tygodnia następuje samoocena zachowania Dziecka 
podczas pobytu w świetlicy w ramach ubiegania się wyróżnienie końcowo-roczne 
„Wzorowy Świetlik” 

 

Czas na zabawę/ 

Zabawy w grupie 

 

 

 

 

Zabawy integrujące grupę/ Zabawy według zainteresowań Dzieci  Zabawy ruchowe, sportowe na obiektach sportowo- rekreacyjnych SP nr 357 

 Zabawy taneczne przy muzyce 

 Zabawy aktywizujące i pobudzające kreatywność 

 Zabawy wzmacniające  zaufanie i integrację  grupy 

 Zabawy wyciszające 

 Emitowanie  filmów fabularnych  i animowanych  dla Dzieci – 2 razy w tygodniu 

 Zabawy według pomysłów własnych Dzieci 

 Działalność plastyczna Dzieci 

 Wykonywanie elementów  dekoracji w sali 

 Zabawy na świeżym powietrzu (szkolny plac zabaw, boisko) 

 Porządkowanie sali 

 Oczekiwanie  na Rodziców  

 

 


