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TEMATYCZNY PLAN PRACY 
ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 376 W WARSZAWIE 

Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE 
ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
 
 
 

Data Temat Zadania i cele 
Rozwijanie 

mowy i 
myślenia 

Zajęcia 
plastyczno –
techniczne 

Gry i zabawy 
dydaktyczne 

Umuzykalni
enie 

Gry i 
zabawy 

ruchowe 
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 02.09-
06.09 

WITAMY W  

SZKOLE, 

WITAMY W 

ŚWIETLICY ! 

Uroczyste 
rozpoczęcie roku 

szkolnego 
2019/2020 

Organizacja pracy w 
świetlicy – 

zapoznanie dzieci z 
rozkładem dnia w 

świetlicy. 
Regulamin 

bezpiecznego 
zachowania się w 

świetlicy, stołówce 
szkolnej i toaletach. 

 
 

Zapisy dzieci do 
świetlicy – 
tworzenie 

grup 
świetlicowych, 

zwiedzanie i 
poznawanie 

szkoły. 
Wspomnienie z 

wakacji – 
swobodne 

wypowiedzi 
dzieci, 

opowiadanie o 
swojej 

najciekawszej 
wakacyjnej 
przygodzie. 

Wykonywanie 
elementów do 

dekoracji 
świetlicy. 

Wspomnienia 
z 

wakacji –
praca 

plastyczna 
dowolna 
technika. 

 

Gry stolikowe: 
warcaby, 
szachy, 

quizy, bierki itd. 
Rozwiązywanie 

zagadek, 
rebusów, 

krzyżówek. 

Festiwal 
wakacyjnej 
piosenki – 
Słuchanie 

wakacyjnych 
piosenek. 

Zabawy 
integrujące 

grupę 
„Poznajmy się”. 

Zabawy 
ruchowe na 

boisku 
szkolnym i 

placu zabaw. 
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9.09-
13.09 

WSPOMNIENIA Z 

WAKACJI 

 

AKCJA 

SPRZĄTANIE 

ŚWIATA 

15-17 WRZEŚNIA 

Opowiadanie przeżyć 
wakacyjnych. 

Zapoznanie z mapą 
Polski 

-wspólne odszukanie 
wakacyjnych 
miejscowości, 

 
 

Wspomnienie z 
wakacji – 
swobodne 

wypowiedzi 
dzieci, 

Opowiadanie o 
wakacyjnych 
pamiątkach. 

Dawne i 
współczesne 

środki lokomocji: 
lektyka, koń, 

dyliżans, kareta, 
wóz, samochód, 

autobus, tramwaj, 
samolot. 

Pocztówka z 
wakacji –

malowanie 
farbami. 
„Nasze 

wakacyjne 
skarby”-

wyklejanie 
plasteliną 

 

Czarodziejski 
worek- 

rozpoznawanie 
dotykiem 
pamiątek 

wakacyjnych 
 
 

„Bursztynek” 
nauka słów 

posenki 

Zabawa 
ruchowa 

„ Lato i słońce” 
Zabawy na 
szkolnym 

placu zabaw. 

16.09-
20.09 

BEZPIECZNA 

DROGA DO 

SZKOŁY ! 

Poznanie zasad 
bezpiecznego 

poruszania się po 
drogach. 

Grupowanie znaków 
drogowych: 

ostrzegawcze, 
informacyjne, 

nakazu, zakazu. 
 

Czytanie 
opowiadań i 

wierszy 
związanych z 

bezpieczeństwem 
na drodze. 

Pogadanka – 
bezpieczeństwo 

na ulicy. 
Praca policjanta 
– gromadzenie 

słownictwa 
związanego z 

zawodem. 
Zaproszenie 

przedstawiciela 
policji na zajęcia. 

Wykonanie 
stojących 
znaków 

drogowych. 
Moja droga do 
szkoły –praca 

plastyczna, 
technika 
dowolna. 

 

„ Bezpieczna 
droga do 
szkoły”- 

prawda czy 
fałsz 

Nauka 
piosenki 
” Światła 
drogowe” 

 

Wycieczka na 
najbliższe 

skrzyżowanie 
ulic – 

zapoznanie ze 
znakami 

drogowymi. 
Zabawy 

ruchowe: 
„Milicjant”, 

„Sygnalizacja 
świetlna”. 
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23.09-
27.09 

POWITANIE 

JESIENI 

Zwrócenie uwagi na 
cykliczność pór roku; 

określenie 
charakterystycznych 

cech jesieni. 
Poznajemy świat 

różnymi zmysłami 
(wzrok, słuch, dotyk). 
Jak rozpoznać jesień? 

kolor (wzrok), 
wicher (słuch), 
deszcz (dotyk). 
Dostrzeganie 

zależności 
między wyglądem 

przyrody , 
a porą roku 

- 
23 września początek 
kalendarzowej jesieni 

 
 
 

Zapoznanie z 
Wierszem J. 
Kulmowej 

" Jesienna pogoda" 
Rozmowa na 
temat pogody 
–wyjaśnienie 

zjawisk 
atmosferycznych, 

mgła, mżawka, 
szron. 

 
 

Praca 
plastyczna 
„Jesienne 
drzewo” 

–wydzieranka 
z kolorowego 

papieru. 
 
 

Rozwiązywanie 
krzyżówki, 
rebusów i 
zagadek o 

jesieni. 

Nauka 
piosenki 
„Jesienny 
walczyk” 

Zabawy na 
boisku 

szkolnym i w 
sali 

gimnastycznej. 
Spacer w 

poszukiwaniu 
jesiennych 
skarbów. 
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30.09-
04.10 

 

JESIENNY LAS I 

JEGO 

MIESZKAŃCY 

 

ŚWIATOWY 

DZIEŃ 

ZWIERZĄT - 

4 

PAŹDZIERNIKA 

Poznanie kilku 
gatunków zwierząt  

i roślin, które 
można spotkać w 

lesie. 
Uświadamianie 

potrzeby 
szanowania lasu i 
zachowywania się 

w nim 
zgodnie z 

ustalonymi 
zasadami. 

Uwrażliwienie 
dzieci na dobre 

traktowanie 
zwierząt. 

Deklaracja Praw 
Zwierząt- 

pogadanka 
tematyczna. 

Psi list- rozmowa 
na temat 

wysłuchanego 
tekstu. 

„Jesienny 
las”- 

malowanie 
farbami. 
Ulubione 

zwierzątko- 
lepienie z 
plasteliny. 

Krzyżówka 
obrazkowa. 

Jaki to zwierz?- 
zgaduj zgadula. 

Słuchanie 
muzyki 

Vivaldiego 
Cztery Pory 

Roku – Jesień 
 

Gry i zabawy 
ruchowe 

na świeżym 
powietrzu. 

,,Głosy lasu"- 
ćwiczenia 

artykulacyjne w 
formie zabawy 

ruchowej. 

07.10-
11.10 

DARY JESIENI 

Zbieranie i 
rozpoznawanie 

liści, darów 
jesieni. 

Zapoznanie z 
popularnymi 

gatunkami drzew. 
„Jak 

zwierzęta 
przygotowują się 

do 
zimy?”- pogadanka. 

. 
 

Rozmowy, gry i 
zabawy na temat 
radzenia sobie z 

jesiennymi 
nastrojami i 
sposobami na 
jesienną nudę 

Pani Jesień 
–kolaż z 
różnych 

materiałów. 
Wykonanie 
zwierząt i 

ludzików z 
kasztanów, 

żołędzi i 
plasteliny. 

 

Zagadki o 
tematyce 
jesiennej. 

"Taniec liści 
na wietrze” – 
ruch twórczy 
przy muzyce 

Gry i zabawy 
ruchowe w sali 
gimnastycznej z 
wykorzystaniem 

chusty Klanza. 
Zabawa ruchowa 

pt. "Zbieramy 
kasztany" 
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14.10-
18.10 

STOP dla agresji 

Uczymy się żyć w 
przyjaźni.” Jaki 
powinien być 

prawdziwy 
przyjaciel?” 

Układamy przepis 
na 

dobrego 
przyjaciela. 

Dostrzeganie i 
wyrażanie 

agresywnych 
odczuć poprzez 

zabawy i ćwiczenia 
interakcyjne np. „ 

Kiedy jestem 
wściekły...” . 

Doskonalenie 
umiejętności 

rozpoznawania 
emocji 

– 
scenki dramowe. 

Rozmowa na 
temat 

właściwego 
porozumiewania 
się z koleżanką i 

kolegą. 
Wysłuchanie 
opowiadań G. 

Kasdepki pt.. ,,Nie 
rób drugiemu 

– 
co Tobie niemiłe”. 

Praca 
plastyczna „ 

Kolorowe 
latawce” 

„Gry i zabawy 
przeciwko 

agresji”. 
– 

Opanowanie i 
przezwyciężanie 

złości i agresji 
poprzez ćwiczenia 
„ Kartki złości”, „ 

Słoneczko 
przyjemności " na 

podst. książki 
R.Portmann 

„Zapoznanie 
z piosenką „ 
Jak to miło 

być miłym”. 

Zabawy na placu 
zabaw. 
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21.10-
25.10 

DBAMY O 

NASZE 

ZDROWIE 

 Kształtowanie 
nawyków higieny 

osobistej. 
Rozmowa na temat 
roli odżywiania dla 

organizmu. 
Znaczenie 

spożywania 
owoców i warzyw 

szczególnie jesienią. 
 

„Dlaczego należy 
dbać o zdrowie ?”- 

swobodne 
wypowiedzi dzieci. 
Rozmowa na temat  

praktycznego 
ubierania się „na 

cebulkę” 
 
 

Zrobienie 
piramidy 
zdrowego 

odżywiania. 
 

Recepta na ciszę 
– 

przyczyny 
hałasu na 
świetlicy, 
rozmowa 

kierowana.  
 

Wykonanie 
plakatu 

grupowego 
na temat 

zdrowego 
odżywiania. 

Rozwiązywanie 
zagadek o 
tematyce 

zdrowotnej . 
 

 „ Dbamy o 
Zdrowie” – 

Turniej wiedzy 

Nauka 
piosenki „ 

Śnieżnobiały 
uśmiech”. 

 

Gimnastyka na 
boisku szkolnym. 

Zabawa 
„chodzi lisek 
koło drogi” 
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  28.10-

01.11 

WSPOMINAMY 

LUDZI, KTÓRZY 

ODESZLI 

Wyjaśnienie 
polskiej tradycji 
obchodów dnia 

Wszystkich 
Świętych. 

Wdrażanie  
do czczenia 

pamięci zmarłych, 
odpowiedniego 

zachowania się na 
cmentarzu i w 

miejscach 
pamięci.  
Pamięć o 

zmarłych w 
tradycji innych 

narodów. 

Pogadanka o 
tradycjach 

Święta Zmarłych 
Wspominamy 

naszych bliskich, 
którzy odeszli 

–rozmowa 
kierowana. 

Pogadanka na 
temat 

poszanowania 
miejsc pamięci; 
tradycja palenia 

zniczy. 
Przypomnienie o 

właściwym 
zachowaniu się 

w miejscach 
wiecznego 
spoczynku 

 

Chryzantemy- 
praca 

plastyczna. 

Rozwiązywanie 
zagadek o 
tematyce 
jesiennej. 

Słuchanie i 
nauka 

piosenki 
„Duchy 

łakomczuc
hy” 

 

Gry i zabawy 
ruchowe 

na świeżym 
powietrzu. 

 
Prace 

organizacyjno- 
porządkowe w 

świetlicy. 
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4.11-
08.11 

101 –lecie  

NIEPODLEGŁOŚCI 

(05.11 ŚWIATOWY 

DZIEŃ POSTACI Z 

BAJEK) 

 

Kształtowanie 
postaw 

patriotycznych i 
przynależności 

narodowej. 
 

Zapoznanie z 
legendą 

o powstaniu 
państwa 

polskiego; 
 

Zapoznanie z 
historią 

odzyskania 
przez Polskę 

niepodległości. 
- 

Wdrażanie do 
poszanowania 

symboli 
narodowych. 

 

Rocznica 
odzyskania 

Niepodległości - 
co wiemy o 

losach 
naszego kraju? 

Zapoznanie 
dzieci z historią 

odzyskania 
niepodległości 
przez Polskę, 
Rozmowa na 

temat 
odpowiedniego 

zachowania 
podczas 

uroczystości 
szkolnych czy 
państwowych 

Symbole 
narodowe 

–przypomnienie 
symboliki i 
znaczenia 

polskich symboli 
narodowych. 

Kotyliony- 
prace 

plastyczne 
„Orzełek”- 

praca 
plastyczno-
techniczna. 
Wykonanie 

gazetki 
tematycznej 

„Święto 
Niepodległości”

. 
 

Zgaduj- zgadula 
„ Co wiem o 

Polsce?”. 
 

Konkursy z okazji 
Dnia Postaci z 

Bajek 

Przypom
nienie/u
trwaleni
e słów 

hymnu. 
Nauka 

wybrany
ch Pieśni 
Legiono

wych 

Gry i zabawy 
ruchowe 

na świeżym 
powietrzu. 
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11.11-
15.11 

BEZPIECZEŃSTWO 

W SIECI 

 

13.11 

OGÓLNOPOLSKI 

DZIEŃ PRAW 

DZIECKA 

Zapoznanie 
uczniów ze 

wskazówkami 
bezpiecznego 
korzystania z 
komputera i 

Internetu. 
Uświadomienie 

roli 
ograniczonego 

zaufania do tego, 
co znajduje się 

w sieci. 
Zaprezentowanie 
uczniom zjawiska 
cyberprzemocy. 
„Czy znasz swoje 

prawa i 
obowiązki?”- 
pogadanka 

tematyczna. 
 

"Komputer-
przyjaciel czy 

wróg?" –
rozmowa 

kierowana nt. 
zagrożeń 

związanych z 
korzystaniem z 

sieci. 
„Owce w sieci”- 
oglądanie cyklu 

filmów 
edukacyjnych 

 

Mam swoje 
prawa i 

obowiązki- 
wykonanie 

plakatu. 

Regulamin 
bezpiecznego 
korzystania z 

Internetu. 
Prawda/fałsz- 

zabawa tematyczna 

Zabawy 
taneczne 

przy 
muzyce. 

Gry i zabawy 
ruchowe 

na świeżym 
powietrzu. 
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18.11-
22.11 

JESTEM DOBRYM 

KOLEGĄ, 

KOLEŻANKĄ! 

 

21.11 DZIEŃ 

ŻYCZLIWOŚCI 

 

Kształtowanie 
zasad kultury 

osobistej i 
szacunku do 

innych. 
Przypomnienie 

magicznych słów. 
 

 „Zachowaj  
kulturę w sytuacji 

trudnej”- 
dyskusja, 

swobodne 
wypowiedzi 

dzieci na temat 
właściwej 
postawy. 

„Magiczne słowa” 
-prezentacja 

scenek 
tematycznych. 

 
 

Kto to jest 
człowiek 

życzliwy? -burza 
mózgów. 
Wspólne 

układanie 
wiersza o 

życzliwości. 
Dyskusja w 
grupach o 
cechach 

prawdziwej/go 
kolegi/koleżanki

. Uczymy się 
przepraszać i 

przyznawać do 
błędów 

- 
na podstawie 

wiersza „List do 
kolegi” E. 
Szelburg 

-Zarembiny 
"Proszę, 
dziękuję, 

przepraszam" 
 

Order 
życzliwości – 

praca 
plastyczna. 

Rozsypanka 
wyrazowa – 
układamy w 

pary magiczne 
słowa. 

Rozwiązywanie 
rebusów i krzyżówek 

związanych z 
tematem tygodnia. 

 

Wspólne 
pląsy i 

zabawy 
ze 

śpiewem. 
Utrwaleni

e 
poznanyc

h 
piosenek. 

 

Zabawy na 
szkolnym boisku. 

 
Zabawy w/g 

zainteresowań 
uczniów w 
kącikach 

tematycznych. 
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25.11-
29.11 

„JESIENNA 

SZARUGA” 

GRY I ZABAWY NA 

NIEPOGODĘ 

 

 

24.11 DZIEŃ 

PLUSZOWEGO 

MISIA 

 

 

 

30.11 ANDRZEJKI 

– ZWYCZAJE 

LUDOWE 

 

Wyjaśnienie 
pojęcia „szaruga 

jesienna”. 
„Recepta na 

jesienną nudę” – 
rozmowa z 

dziećmi. 
Wdrażanie do 

ciekawego i 
bezpiecznego 

spędzania czasu w 
niepogodę. 

 
Propozycje gier i 

zabaw na 
niepogodę. 

 
Zapoznanie z 

tradycjami 
wieczorów 

andrzejkowych 

Czytanie 
opowiadania o 

formach 
spędzania czasu 
podczas szarugi 

jesiennej. 
Imieniny - 
tradycja 

obchodzenia 
imienin 

(andrzejki, 
katarzynki). 
Poznajemy 
znaczenia 

naszych imion. 
„W świecie magii 

i czarów” – 
pogadanka na 

temat 
zwyczajów 
wieczorów 

andrzejkowych. 

Parasol” 
- 

Odrysowanie 
szablonu i 
ozdabianie 

materiałami 
dostępnymi w 

świetlicy. 
 

Konkurs w 
układaniu 

puzzli. 
Gry stolikowe : 
domino, bingo 

warcaby, 
szachy. 

 

Zabawy 
Taneczno
-ruchowe 

przy 
muzyce. 

Zabawy w 
kole- 

zaczarow
any 

kapelusz, 
 

Spacery zdrowotne 
w okolicy szkoły. 
Porządkowanie 

świetlicy. 
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02.12-
06.12 

06.12- 
MIKOŁAJKI i 

inne 
grudniowe 

tradycje 
(04.12- 

Barbórka) 
 

Przypomnienie 
tradycji 

związanych ze 
Świętami Bożego 

Narodzenia 
i zachęcenie do 
kultywowania 

zwyczajów 
świątecznych. 

 
Rozmowa na temat 

pracy górników. 
 

Poznanie 
legendy o św. 

Mikołaju. 
 

Poznanie 
legendy o św. 

Barbarze. 

Portret Św. 
Mikołaja 

– 
praca plastyczna. 

 
„Ażurowe 
gwiazdki”- 
wycinanki 

 
 
 

Ciekawostki 
–jak wygląda św. 

Mikołaj w 
wybranych 

krajach świata 
 

Nauka 
piosenki „ 

Idzie 
górnik” 

 
Zabawy i 

pląsy przy 
muzyce 

 
Nauka 

piosenki M. 
Jeżowskiej 
„Kochany 

panie 
Mikołaju” 

 

Mikołajkowy tor 
przeszkód – 

turniej 
sprawnościowy 

9.12-
13.12 

ZIELONY 
GOŚĆ W 

ŚWIETLICY 

Tradycje 
Bożonarodzeniowe 

- 
dawniej i dziś. 

Rozbudzanie 
radosnego 

nastroju 
w związku ze 

zbliżającymi się 
świętami. 

Wykonanie 
świątecznych 

dekoracji i 
stroików 

„Wieczór 
wigilijny” 

pogadanka o 
zwyczajach i 
tradycjach 
wigilijnych. 

Opowiadanie J. 
Dymkowskiej „ 

Legenda o 
choince” 

Skąd się wziął 
zwyczaj 

śpiewania 
kolęd?- 

opowiadanie 

Kartki 
świąteczne- 

przygotowanie 
kartki według 

własnego 
pomysłu. 

„Zimowy pejzaż” 
– 

praca 
farbami lub 
pastelami. 

 

Kompletowanie 
ozdób 

choinkowych 
ubieranie 

choinki 
świetlicowej. 

Słuchanie i 
śpiewanie 

kolęd i 
pastorałek. 

Nauka 
kolędy 
„Wśród 
nocnej 
ciszy” 

Gry i zabawy 
ruchowe na 

śniegu. 
Rzut 

śnieżkami do 
celu i 

lepienie 
bałwana. 
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16.12-
20.12 

TRADYCJA 

ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA 

„ Skąd  wziął się 
zwyczaj śpiewania 

kolęd?”-pogadanka. 
Słuchanie i wspólne 

czytanie wierszy i 
opowiadań o 

tematyce 
świątecznej. 

Kształtowanie 
umiejętności 

wyrażania swoich 
uczuć 

związanych ze 
świętami. 

Słuchanie baśni 
związanych z 

Bożym 
Narodzeniem. 

„Dziewczynka z 
zapałkami” 

– 
czytanie baśni. 
Rozmowa na 

temat przesłania 
baśni, uczuć 

związanych ze 
świętami i 

zwyczajami 
panującymi w 

domach. 

 
Zimowe 

bałwanki-
papieroplastyka. 

 

Rozwiązywanie 
rebusów o 
tematyce 

świątecznej. 
Gry świetlicowe: 
szachy, warcaby, 

quizy. 

Słuchanie i 
śpiewanie 

kolęd w 
wykonaniu 

zespołu 
Arka 

Noego 
 

Gry i zabawy 
ruchowe na 

śniegu. 
 

 
 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 – 31 grudnia 2019 r. 
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Data Temat Zadania i cele 
Rozwijanie mowy i 

myślenia 

Zajęcia 
plastyczno –
techniczne 

Gry i zabawy 
dydaktyczne 

Umuzykalni
enie 

Gry i 
zabawy 

ruchowe 
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 06.01-
10.01 

WITAMY 

NOWY ROK 

 

Zapoznanie z 
wierszem J. 

Kirsta „ Dwunastu 
braci”. 

– 
Co to jest 

kalendarz? 
– 

rozmowa 
kontrolowana. 
Doskonalenie 

znajomości nazw: 
pór roku, miesięcy 
oraz dni tygodnia. 

 

Wspólne 
czytanie 

przysłów i 
porzekadeł o 
Nowym Roku. 

Składanie 
Życzeń 

noworocznych 
koleżankom i 

kolegom. 
Zapoznanie z 
przysłowiami 
związanymi z 

poszczególnymi 
miesiącami. 

 
 

Kalendarz 2019 
rok- praca 

plastyczna w 
grupach 

 

Rozwiązywanie 
rebusów i 
zagadek o 

Nowym Roku i 
12 miesiącach. 

 

Słuchanie i 
śpiewanie 
piosenek o 
tematyce 
zimowej. 

 

„Raz, dwa, trzy 
– 

Baba Jaga 
patrzy” 

- 
zabawa z 

elementem 
ruchu. 
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13.01-
17.01 

BEZPIECZNE 

ZABAWY 

ZIMOWE 

 

Przypomnienie 
zasad 

bezpieczeństwa 
podczas zabaw na 

śniegu. 
Wdrażanie do 

dbałości o własne 
bezpieczeństwo 

 

Prezentacja filmu 
informującego o 

bezpiecznej 
zabawie w czasie 

ferii. 
Rozmowy na temat 

zasad 
bezpieczeństwa 

podczas zabaw na 
śniegu i lodzie 

- zwrócenie uwagi 
na bezpieczeństwo 
zabaw zimowych. 

Niebezpieczeństwo 
zabaw w pobliżu 

jezdni –pogadanka 
 

Zimowy pejzaż- 
malowanie 

farbami 
 

Bezpieczne 
zabawy zimowe 

– 
turniej 

wiedzowy. 
Jak ciekawie 
spędzić ferie 

zimowe –burza 
mózgów. 

 

Zabawy przy 
muzyce 

„ Pierwsza 
pomoc 

przedmedyczna 
prezentacja 
i ćwiczenia 

zgodne z 
programem 
„ Ratujemy i 

uczymy 
ratować” 

20.01-
24.01 

DZIEŃ BABCI I 

DZIADKA! 

Wyrabianie 
szacunku dla osób 

starszych. 
 

Zachęcanie do 
aktywnego 

spędzania czasu 
wolnego z 
dziadkami. 

Jakie cechy cenię u 
babci i dziadka, za 
co ich kochamy? 

- 
swobodne 

wypowiedzi dzieci. 
 

Wypowiedzi 
uczniów na 

temat roli babci 
i dziadka w 

rodzinie. 
 

Niespodzianka 
dla babci i 

dziadka 
– 

praca plastyczna 
„Drzewo 

genealogiczne 
mojej rodziny” 

– 
praca plastyczna. 

 

. Gry i zabawy 
ruchowe „ 

Woda, wiatr, 
ogieo”, „ Piłka 

parzy”. 
 

Nauka 
piosenki 
„Babcia 

czarodziejka” 
 

Zabawy na 
śniegu. 
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27.01-
31.01 

ZIMOWE 

DYSCYPLINY 

SPORTOWE 

Wdrażanie do 
dbania o własne 

zdrowie. 
Zapoznanie dzieci 

ze znaczeniem 
hasła „Ruch to 

zdrowie”. 
Zwrócenie uwagi na 

właściwe 
odżywianie się, 
higienę osobistą 
oraz uprawianie 

codziennego sportu. 
Zapoznanie dzieci z 

zimowymi 
dyscyplinami 
sportowymi. 

Przeglądanie 
czasopism o 
zimowych 
sportach. 

 

„ Moja ulubiona 
dyscyplina 

sportowa” – 
technika 
dowolna. 

 

Zimowe 
dyscypliny 
sportowe- 
kalambury, 

rebusy, 
wyliczanki, 
układanki. 

 

Nauka 
piosenki- 

„ Hej, biały 
walczyk”. 

 

Gry i zabawy 
ruchowe na 
powietrzu. 
Zabawy na 

śniegu. 
Konkursy na 
najładniejszą 
budowlę ze 

śniegu. 



 

str. 17 
 

L
U

T
Y

 2
0

2
0

 
 3.02-

7.02 

ZIMOWE 

SZALEŃSTWA 

 

14.02 

WALENTYNKI 

 

 

Rozmowa z dziećmi 
na temat 

ferii zimowych. 
Ustne opisywanie 
zdjęć i ilustracji 

przedstawiających 
zimę. 

Rozmowa na temat 
zwyczajów 

walentynkowych 
Patron Dnia 

Zakochanych- św. 
Walenty-

przedstawienie 
historii patrona 

Wspólne 
wykonanie gazetki 
okolicznościowej 

–„Walentynki”. 

Zimowe dyscypliny 
sportowe . 

Gry i zabawy 
dramowe pt. 

„Odgadnij 
dyscyplinę sportu” 

 

Bałwankowa 
rodzina- 

papieroplastyka. 
 
 

Laurka 
walentynkowa- 

praca 
plastyczna 

Układanie haseł 
o bezpiecznych 

zabawach 
zimowych z 
rozsypani 

wyrazowej. 
Zimowa zgaduj –

zgadula. 

Zabawy przy 
muzyce. 

Zabawy na 
śniegu- lepienie 
bałwana, rzuty 
śnieżkami do 

celu. 

 

FERIE ZIMOWE 10 – 23 lutego 2020 r. 
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Data Temat Zadania i cele 
Rozwijanie 

mowy i 
myślenia 

Zajęcia 
plastyczno –
techniczne 

Gry i zabawy 
dydaktyczne 

Umuzykalnie
nie 

Gry i zabawy 
ruchowe 

L
U

T
Y

 2
0

2
0

 
 

24.02-
28.02 

MOJE 

MIASTO - 

Warszawa 

Kształtowanie u dzieci 
postaw patriotycznych 

związanych z rodzinnym 
miastem. Wzbogacanie 

wiedzy dotyczącej 
Warszawy 

Czytanie 
ciekawostek o 

Warszawie oraz 
przeglądanie 

albumów. 
Wspólne 

czytanie legend 

Warszawskie 
zabytki – 
technika 
dowolna. 

 

Quiz – czy 
znasz miasto, w 

którym 
mieszkasz? 

„ Awantura o 
punkty”- turniej 

wiedzy. 

Słuchanie 
warszawskich 

legend 

Gry i zabawy 
zręcznościowo- 

chwytnej. 
 

02.03-
06.03 

ZIMOWE 

WIECZORY 

W 

BAŚNIOWY

M ŚWIECIE 

 

08.03 

Dzień kobiet 

Rozbudzanie 
zainteresowań 
czytelniczych.  

Rozwijanie umiejętności 
uważnego słuchania i 

opowiadania wybranych 
baśni. 

 
Zaznajomienie dzieci z 

literaturą 
dziecięcą, bajkami oraz 

baśniami. 
Rozwijanie szacunku dla 

kobiet pracujących 
zawodowo i w domu. 
Zapoznanie dzieci z 

zawodami 
wykonywanymi przez 

kobiety. 
Kształtowanie 

umiejętności składania 
życzeń. 

Dlaczego warto 
czytać baśnie? 
-wypowiedzi 

dzieci. 
Czytanie 

wybranych bajek 
i baśni. 
„Jestem 

bohaterem z 
bajki” 

–scenki 
dramowe. 

Praca kobiet w 
różnych 

zawodach – 
swobodne 

wypowiedzi 
dzieci. 

 
Wykonanie 
ilustracji do 

dowolnej baśni- 
praca 

plastyczna. 
 
 

Tulipany – 
technika 
origami. 

 

„Jaka to bajka”? 
– odgadywanie 
tytułów bajek 

po 
fragmentach. 

 

Nauka piosenki 
o zimowej 
tematyce. 

 

Gry i zabawy 
ruchowe na 
powietrzu. 
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Data Temat Zadania i cele 
Rozwijanie 

mowy i 
myślenia 

Zajęcia plastyczno –
techniczne 

Gry i zabawy 
dydaktyczne 

Umuzykalnie
nie 

Gry i 
zaba
wy 

rucho
we 

 
 

M
A

R
Z

E
C

 2
0

2
0

 
 

09.03–
13.03 

 

POWRÓT 

SKRZYDLATYCH 

PRZYJACIÓŁ 

Obserwacja zmian 
w przyrodzie 
zachodzących 

wiosną ze 
szczegółowym 

zwróceniem 
uwagi na zmiany 

zachodzące w 
świecie ptaków. 
Uświadomienie 

dzieciom 
celowości migracji 

i warunków 
bytowania 

naszych 
skrzydlatych 

przyjaciół 

„Ptasie radio” 
J.Tuwim. 

Zapoznanie z 
wierszem, głośne, 
wspólne czytanie, 

konkurs na 
najsprawniejszego 

naśladowcę. Jak 
gniazdują ptaki? – 

pogadanka z 
dziećmi. Ptasie 
jaja – praca z 

albumami 
przyrodniczymi. 

„Nasze ptaszki” –  
malarstwo pastelą. 

„Ptaki” – 
kompozycje 

przestrzenne, 
praca techniką 

origami. 
„Jakie ptaki 

przylatują” – 
obserwacja i 

interpretacja – 
barwy i faktury. 

Naśladowanie 
zachowań ptaków 
– zabawy głosem i 

ciałem. 
Krzyżówki, 

łamigłówki ... 
wyłonienie 
najlepszego 

znawcy ptasich 
zwyczajów. 

Rozpoznanie 
ptasich głosów – 

nagrania 
magnetofonowe. 
Nauka piosenki 

„Wróbelek”. 

Spacery po 
parku w celu 
obserwacji 
zachowań 
ptaków. 

Gry i zabawy 
na placu 
zabaw. 
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16.03– 
20.03 

ŻEGNAJ ZIMO, 

WITAJ WIOSNO ! 

Obserwacja i 
określanie zmian 

w przyrodzie 
związanych z 

wiosną. 
Rozbudzanie 

uczucia radości z 
powodu nadejścia 

wiosny. 
Rozwijanie 

spostrzegawczości 
poprzez 

obserwację 
otaczającej 
przyrody. 

Rozmowa o 
zwyczaju topienia 
Marzanny - 
znaczenie tego 
obrzędu. 

Zapoznanie z 
wierszem J. 
Brzechwy „ 
Wiosenne 
porządki” 

Czytanie wiersza J. 
Ratajczak „ Idzie 

wiosna”. 
 

Pierwsze 
wiosenne kwiatki 

(przebiśniegi, 
krokusy, 

śnieżynki, 
zawilce) 

– 
praca plastyczna. 

Wiosna w 
świetlicy – 

kolorowe motyle, 
biedronki – 

witraże. 

Zgaduj – zgadula 
– wiosna wokół 

nas. 
Krzyżówki, 

rebusy, 
łamigłówki o 

tematyce 
wiosennej. 

 

„Wiosna” – 
wysłuchanie 

fragmentu 
„Czterech pór 

roku” 
Vivaldiego. 

Nauka piosenki 
pt. „Wiosna tuż, 

tuż”. Zabawa 
rytmiczna – 

kwiaty rosną, 
słońce świeci. 

 

Szukamy 
wiosny – 

wycieczka do 
parku. 

Gry i zabawy 
ruchowe na 

boisku 
szkolnym. 

 

23.03– 
27.03 

WIOSNA ACH, 

TO TY! 

 

Obserwacja zmian 

zachodzących w 

przyrodzie –

rozwijanie 

spostrzegawczości. 

Rozbudzanie 

uczucia radości z 

powodu nadejścia 

wiosny. 

Głośne czytanie 

wierszy o tematyce 

wiosennej. 

Malujemy Panią 
Wiosnę przy 

muzyce 
„Wiosna, ach to 
ty!” M. Grechuty 

 
Wiosenne kwiaty – 

papieroplastyka. 

Rozwiązywanie 
zagadek i 

rebusów o 
tematyce 

wiosennej 
- 

praca w grupach. 

Zabawy 

rytmiczne przy 

muzyce, 

słuchanie 

piosenek o 

tematyce 

wiosennej. 

Zabawy 
ruchowe z 

chustą Klanza. 



 

str. 21 
 

30.03-
03.04 

NASZE HOBBY 

Rozbudzanie 
zainteresowań 
działalnością 

hobbystyczną. 
Przedstawianie 
przez uczniów 

własnych 
zainteresowań na 

forum grupy. 
 

Gromadzenie 
słownictwa 

wokół własnych 
zainteresowań. 

Oglądanie „Księgi 
rekordów 

Guinnessa” 
- 

pogadanka. 
 

Moje hobby – 
plakat o 

zainteresowaniach 
dzieci. 

 

Kalambury, 
scenki rodzajowe 
„Jakie to hobby?” 

 

„Mam talent” – 
prezentacja 

dzieci. 

Zabawy na 
boisku 

szkolnym. 

K
W

IE
C

IE
Ń

 2
0

2
0

 

06.04- 
10.04 

TRADYCJE 

WIELKANOCNE 

Zapoznanie z 

tradycjami i 

obrzędami 

staropolskimi. 

Dzielenie się 

swoimi 

przeżyciami 

związanymi z 

okresem Świąt 

Wielkanocnych. 

Jak spędzamy 

Święta 

Wielkanocne?- 

swobodne 

wypowiedzi dzieci. 

 

Święconka, 
pisanki, śmigus- 

dyngus- dyskusja 
na temat 

kultywowania 
tradycji w naszych 

domach. 
Poznanie nazw jaj 

wielkanocnych 
(kraszanki, 

pisanki, 
skrobanki, 

malowanki, 
naklejanki) 

„ Wielkanocna 
pisanka”- witraże 

okienne. 
Malowanie 

pisanek, 
wycinanie 
zajączków. 

Aranżacja stołu 
wielkanocnego. 

Palma 
wielkanocna- 

praca 
przestrzenna. 

Rozwiązywanie 

rebusów i 

krzyżówek o 

tematyce 

świątecznej. 

Zabawy 
rytmiczne przy 

muzyce. 

Wspólne 
przygotowanie 

sal 
świetlicowych 

do Świąt- 
zmiana 

dekoracji, 
wiosenne 
porządki. 
Zabawy 

skoczno- 
ruchowe na 

szkolnym 
placu zabaw. 

 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 
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Data Temat Zadania i cele 
Rozwijanie 

mowy i 
myślenia 

Zajęcia 
plastyczno –
techniczne 

Gry i zabawy 
dydaktyczne 

Umuzykal
nienie 

Gry i 
zabawy 

ruchowe 

 

K
W

IE
C

IE
Ń

 2
0

2
0

 

13.04
– 

17.04 

NASZE ZDROWIE 

ZALEŻY OD NAS 

Wdrażanie do 
dbania o własne 

zdrowie. 
Zwrócenie uwagi 

na właściwe 
odżywianie się, 

higienę, 
uprawianie 

sportu. 
Znaczenie 

spożywania 
warzyw i owoców. 

Rozmowa na 
temat 

„ Dlaczego należy 
dbać o zdrowie?” 

Czytanie 
przepisów na 

surówki. 
Gość w świetlicy – 

pielęgniarka. 

Obrazkowy 
jadłospis lub 

piramida 
żywieniowa- 
wydzieranka, 
naklejanka. 

 

Rozwiązywanie 
rebusów i 

krzyżówek o 
tematyce 
żywienia. 

Słuchanie 
muzyki 

relaksacyjnej. 
Ćwiczenia 
rytmiczne 

przy muzyce. 

Zabawy 
ruchowe przed 

szkołą, 
„Sałatka”. 

Zabawy 
sprawnościowe 

na boisku 
szkolnym. 
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20.04 
– 

24.04 

BEZPIECZEŃSTWO 

W DOMU I SZKOLE 

urządzenia 
elektryczne i 

gazowe w domu, 
zasady udzielenia 

pierwszej 
pomocy w 

nagłych 
sytuacjach, 

- wiem jak należy 
zwrócić się o 

pomoc, zasady 
zwracania się o 

pomoc w 
sytuacjach 

trudnych do 
odpowiednich 
osób i służb, 

ważne numery 
alarmowe 

zasady 
prowadzenia 

rozmowy 
telefonicznej z 
pogotowiem, 

policją, 
dbamy o nasze 

zdrowie, 
dlaczego to takie 

ważne, 

Rozmowa na 
temat 

„ pierwsza 
pomoc” 

 
ważne numery 

alarmowe, 
 

jak wezwać 
pomoc? 

 
Spotkanie z 

ratownikiem 
medycznym, 
strażakiem, 
policjantem. 

Praca plastyczna: 
„Moja pomoc 

drugiej osobie” 
 

„Bohater strażak, 
bohater policjant, 
bohater ratownik 

medyczny” 
 

„Bezpieczna droga 
ze szkoły” 

 
„Bezpieczny dom” 

Rozwiązywanie 
rebusów i 

krzyżówek o 
tematyce 

bezpieczeństwa 
i służb 

publicznych 

Słuchanie 
muzyki 

relaksacyjnej. 
Ćwiczenia 
rytmiczne 

przy muzyce 

Zabawy 
ruchowe przed 

szkołą, 
Zabawy 

sprawnościowe 
na boisku 
szkolnym. 
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M
A

J 
2

0
2

0
 

 

4.05- 
8.05 

TEATR 

– 

I TY MOŻESZ 

ZOSTAĆ 

AKTOREM 

 

Rozbudzanie 
postaw 

twórczych. 
Pogłębienie 

wiadomości nt. 
teatru. 

Rodzaje teatrów: 
lalkowy, aktorski, 

muzyczny, 
pantomimy, cieni, 

muzyczny. 
Teatralny savoir 

–vivre, czyli jak się 
zachować w 

teatrze. 

Kto jest kim w 
teatrze? (reżyser, 

dramaturg, 
scenarzysta, 

sufler, realizator 
dźwięku, operator 

światła). 
 

Nauka poprawnej 
wymowy. 

Ćwiczenia w 
mówieniu. 

Wykonanie 
kukiełki teatralnej 

różnymi 
technikami. 

 

Wspólne 
przygotowanie 

inscenizacji 
wiersza J. 

Brzechwy „ Na 
straganie”. 

 

Nauka 
wybranej 
piosenki. 

Zabawy 
muzyczno-
ruchowe. 

11.05
– 

15.05 

DOBRE RADY NA 

ODPADY 

 

Wdrażanie dzieci 
do szanowania 
Ziemi – naszej 

planety. 
 

Poszerzanie 
wiedzy na temat 

recyklingu i 
segregacji śmieci. 

Zachęcanie do 
stosowania tych 

zasad w życiu 
codziennym. 

 

Rozpoznanie 
gatunków drzew 

owocowych i 
nazywanie ich. 

Czytanie wierszy 
tematycznych. 

Znaki zakazu- 
projektowanie 

znaków zakazu, 
które 

uczniowie 
umieściliby nad 

jeziorem, w górach, 
w lesie aby chronić 

je przed 
zanieczyszczeniem. 

 
 
 

Rozwiązywanie 
zagadek 

związanych z 
wiosną. 

 
 

Słuchanie z 

płyt odgłosów 

przyrody. 
 

Zabawy ruchowo 
– sportowe w sali 

gimnastycznej. 
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18.05 
– 

22.05 

ŻYCZENIA DLA 

MAMY I TATY 

Podkreślenie 
ważnej roli matki 

w rodzinie. 
Pogłębianie 

szacunku dla 
rodziców 

Kształtowanie 
uczuć miłości i 

przywiązania do 
rodziców. 

Wdrażanie zasad 
kultury na co 

dzień. 

Dlaczego kocham 
swoją mamę ?”- 

swobodne 
wypowiedzi 

dzieci. 
Czytanie wierszy 

poświęconych 
Dniu Matki i Taty. 

Nauka wiersza; 
„Kocham Cię 

mamo”, „Tata na 
medal” 

Przysłowia i 
mądrości o matce. 

Portret mojej 
mamy – 

kompozycja z 
wyobraźni, 
malowanie 

farbami. 
Upominek dla 

mamy; serduszko z 
masy solnej, 

kwiaty – tech. 
origami, laurka.  

Zagadka 
ruchowa – 

inscenizacja 
zawodu 

wykonywanego 
przez mamę lub 

tatę. 

Zapoznanie z 
piosenką „ A 
ja wolę moją 

mamę” 

Gry i zabawy 
ruchowe na 

boisku szkolnym. 
Spacery do parku 

na plac zabaw. 
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25.05 
– 

29.05 

WSZYSTKIE DZIECI 

SĄ NASZE 

 

Przypomnienie 
wiadomości na 

temat praw i 
obowiązków 

dziecka. 
Uświadamianie 

dzieciom ich 
wartości oraz 

prawa do 
bezpiecznego i 

radosnego 
dzieciństwa. 
Zapoznanie z 

życiem i 
wyglądem dzieci z 

różnych stron 
świata. 

Zachęcanie do 
koleżeństwa, 

wzajemnej 
pomocy i  

życzliwości. 

Czytanie 
ulubionych bajek i 

baśni. 
Dzieciństwo bez 

przemocy – 
rozmowa na 
temat relacji 

między rodzicami 
a dziećmi.  Nauka 

wiersza pt.: 
„Prawa ucznia” 

Marcina 
Brykczyńskiego. 

 

Wycinanie z 
kolorowego 

papieru – moje 
ulubione zabawki. 
Projekt plakatu z 

okazji Dnia 
Dziecka – 

technika dowolna. 
Dzieci z różnych 

stron świata – 
kompozycja z 
wyobraźni – 

pastele, kredki. 

Kalambury- 
zawody, 

zwierzęta, bajki. 

Nauka 
piosenki M. 
Jeżowskiej 
„Kolorowe 

dzieci”. 
– 

Słuchanie 
piosenki M. 
Jeżowskiej 

„„Wszystkie 
dzieci nasze 

są”. 
 
 
 

Elementy piłki 
siatkowej, 

nożnej, koła hula 
– hop – zabawy 

ruchowe na 
boisku szkolnym. 



 

str. 27 
 

C
Z

E
R

W
IE

C
 2

0
2

0
 

01.06
–

05.06 
LATO TUŻ, TUŻ 

Obserwacja i 
określanie zmian 

w przyrodzie 
zachodzących  

latem. 
Rozbudzanie 

uczucia radości z 
powodu nadejścia 

lata. Rozwijanie 
spostrzegawczości 

poprzez 
obserwację 
otaczającej 
przyrody 

Zapoznanie z 
fragmentami 

książki „ 
Wakacyjna 
przygoda”. 

Czytanie wierszy 
tematycznych. 

 

Letnie pejzaże- 
technika collage. 

 

Lato w 
rebusach, 

zagadkach i 
innych 

łamigłówkach. 
 

Nauka 
piosenki 
„ Tato już 

lato”. 
Zabawy 

taneczne. 

Zabawy 
sportowo- 

ruchowe na 
szkolnym boisku. 

Wycieczka do 
Parku Kultury. 

08.06
– 

12.06 

PODRÓŻE MAŁE I 

DUŻE 

Zapoznanie 
dzieci z 

rodzajami map i z 
globusem. 
Budzenie 

zainteresowań 
krajoznawczych. 
Wakacje na wsi, 

wakacje w mieście 
- 

propagowanie 
aktywnego 

spędzania wakacji. 
 

Poznanie 
walorów 

turystycznych 
kraju oraz naszego 

regionu. 
 

Palcem po mapie 
– 

wędrówka po 
Polsce – miejsca 

które warto 
Zobaczyć. 
Niezbędnik 
podróżnika, 
czyli co nam 

będzie potrzebne 
w podróży 

– 
swobodne 

wypowiedzi 
dzieci. 

Oglądanie 
albumów np. 

„Polskie 
krajobrazy” 

Odrysowywanie 
konturu mapy 

Polski z 
zaznaczeniem 

miejsc znanych i 
ważnych. 

 

Uzupełnianka 
- uzupełnianie 
nazw polskich 

miast i rzek. 
Zgadywanka- 

czy znasz 
herby naszych 

miast? 
Zabawa z mapą 

i globusem . 
 

Zabawy 
rytmiczne 

przy muzyce. 
Utrwalenie 
wcześniej 

poznanych 
piosenek. 

Gry 
zręcznościowe 

na boisku 
szkolnym lub na 

placu zabaw. 
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15.06
-

19.06 
DALEKIE PODRÓŻE 

Wyprawa do 
dżungli, cechy 

krajobrazu, 

- świat zwierząt 
żyjących w 

dżungli, praca z 
albumami, 

- poznajemy 
środowisko 

roślinne dżungli, 

- poznajemy 
owoce egzotyczne 

 

poznajemy 
środowisko 

roślinne dżungli, 

- poznajemy 
owoce egzotyczne 
– rozpoznawanie 

smaków owoców i 
ich zapachów 

swobodne 
wypowiedzi 

dzieci nt. 
ulubionych 

egzotycznych 
owoców, owoców 

wakacyjnych 
które poznali w 

podróży do 
innych krajów. 

Oglądanie 
albumów np. 

„Dzikie 
zwierzęta”, 
„Dżungla” 

 

- Najpiękniejsza 
dżungla i jej 
mieszkańcy, 

konkurs 
plastyczny 

dżungla w 
rebusach, 

zagadkach i 
innych 

łamigłówkach. 
 

Zabawy 
rytmiczne 

przy muzyce. 
Utrwalenie 
wcześniej 

poznanych 
piosenek. 

Gry 
zręcznościowe 

na boisku 
szkolnym lub na 

placu zabaw. 
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22.06 

– 
26.06 

WITAJCIE 

WAKACJE 

Przypomnienie 
zasad 

bezpieczeństwa 
podczas 

wypoczynku i 
zbaw 

wakacyjnych.  
 

Bezpieczne i 
rozsądne 

korzystanie z 
kąpieli 

słonecznych i 
wodnych- 
rozmowa. 

 
BEZPIECZEŃSTO 

PODCZAS 
ZABAW I ZAJĘĆ 
NA WAKACJACH 

 
UROCZYSTE 

ZAKOŃCZENIE 
ROKU 

SZKOLNEGO 

Rozmowa na 
temat w jaki 

sposób i gdzie 
planuję spędzić 

wakacje. 
BEZPIECZNE 
WAKACJE -
pogadanka. 

WAŻNE  TELE- 
FONY-rozmowa 

z dziećmi o 
sytuacjach i 

konieczności 
korzystania z 

ważnych 
telefonów. 

 

Moje plany 
wakacyjne – pisaki, 

kredki. 
Żegnaj szkoło na 

wesoło – technika 
dowolna 

Wakacyjna 
uzupełnianka- 
rozwiązywanie 

rebusów i 
krzyżówek. 
Wakacyjna 
łamigłówka 

Zapoznanie z 
piosenką 
„Tato, już 

lato”. 
Śpiewanie 
znanych 

piosenek o 
lecie np. 

„Lato, 
Lato 

Turniej gier 
zręcznościowych. 

Zabawy na 
placu zabaw. 

Spacery. 
 

 

 
Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej dostosowywane są do potrzeb rozwojowych, wieku, oczekiwań i zainteresowań uczniów. Powyższy plan może ulec zmianie -może być 
modyfikowany i realizowany, w zależności od autorskich pomysłów nauczyciela świetlicy i warunków pogodowych. 

 
 


