
ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

WRZESIEŃ 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

Witaj szkoło! 

Organizacji pracy 

w nowym roku 

szkolnym 

Założenie i prowadzenie dokumentacji. 

Opracowanie rocznego programu opiekuńczo – 

wychowawczego świetlicy. 

Uroczyste 

rozpoczęcie roku 

szkolnego 

Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 

2020/2021. 

Poznajemy 

zwyczaje oraz 

tradycje naszej 

świetlicy 

Poznajemy się 

Powitanie uczestników świetlicy. Zapoznanie 

z regulaminem i zasadami obowiązującymi w świetlicy, 

przypomnienie zasad BHP, oraz zasad poruszania się po 

terenie szkoły. Kolorowanki tematyczne związane                       

z rozpoczęciem roku szkolnego, zabawy integracyjne. 

Nasza świetlica 

Zapoznanie z tradycjami i obyczajami świetlicy szkolnej 

oraz planem dnia i formami pracy w świetlicy. 

Analiza regulaminu świetlicy. Wykonywanie elementów do 

dekoracji świetlicy. Prace organizacyjno - porządkowe 

w świetlicy. Pogadanka n/t poszanowania gier i zabawek 

świetlicowych. Co zrobimy w świetlicy, aby było miło, 

przyjemnie, wesoło i ładnie – nasze wspólne pomysły. 

 
Wspomnienia 

z wakacji 

„Pamiątki z wakacji” – rysowanie kredami na kolorowym 

tle. 

Opowiadanie przeżyć wakacyjnych. Zapoznanie z mapą 

Polski i odszukiwanie wakacyjnych miejscowości, 

tworzenie rebusów i zagadek o tematyce wakacyjnej; środki 

lokomocji dawne i współczesne. 

Dbamy o nasze 

bezpieczeństwo 

Bezpieczna droga 

do szkoły i ze 

szkoły 

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po 

chodniku, przechodzenia przez ulicę. 

Czytanie wiersza W. Chotomskiej pt.: „Gdy zamierzasz 

przejść ulicę”. Burza mózgów: „Po co są znaki drogowe?”. 



Czy znasz znaki 

drogowe? 

Poznanie podstawowych znaków drogowych (zakazu, 

nakazu, informacyjne, ostrzegawcze). 

Prace plastyczne: „Bezpieczne przejście przez ulicę”, „Moja 

droga do szkoły”. 

Wykonanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej 

z plasteliny, patyczków, kolorowanie znaków.  

Bezpieczna szkoła 

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub sali 

gimnastycznej, zasady bezpiecznej zabawy w budynku 

szkolnym. 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 

terenie szkoły: korytarzu, toalecie, sali gimnastycznej, 

szatni. 

Żegnamy lato, 

witamy jesień 

Nadchodzi jesień 

Rozmowa na temat zmian zachodzących jesienią 

w przyrodzie. Spacer w okolicach szkoły – poszukiwanie 

oznak jesieni, zbieranie kolorowych liści.  

Rozmowy na temat cykliczności pór roku. Określenie 

charakterystycznych cech jesieni.  

Układanie krzyżówek z hasłem jesień (praca w grupach). 

Zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi – 

rozwijanie zdolności manualnych, wykonanie drzewa 

jesiennego, słoneczników. Wykonanie gazetki pt.: „Jesień”. 

Żyjemy zdrowo 

Rozmowa na temat hasła „Żyjemy zdrowo i dbamy o swoje 

zdrowie”. Wykonanie prac na temat zdrowia (technika 

dowolna). 

Jak tworzyć 

kartki pocztowe 

Historia kartki 

pocztowej 

Zapoznanie uczniów z historią kartki pocztowej. 

Objaśnienie podstawowych zasad pisania kartek.  

Dzień chłopaka 

Redagowanie życzeń, projektowanie i wykonywanie kartek 

pocztowych. 

 

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych (dla chętnych), głośne 

czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia 

relaksacyjne, rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe                       

(w tym na świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, 

rozmowy na tematy poruszane przez uczniów. 



PAŹDZIERNIK 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

Zwierzęta 

naszymi 

przyjaciółmi 

4 października – 

światowy dzień 

zwierząt 

Czym zwierzęta różnią się od ludzi, a jakie łączą nas 

podobieństwa i co możemy zrobić, by zwierzęta wokół nas 

były bezpieczne i szczęśliwe? 

Uzmysłowienie uczniom idei troski o zwierzęta, 

szczególnie te najbardziej wrażliwe i zagrożone 

wyginięciem. 

Złota polska 

jesień 

Na jesiennym 

straganie 

Słuchanie wiersza H. Zdzitowieckiej pt.: „Skarby jesieni”. 

Udzielanie odpowiedzi na pytanie: „Co jesień daje nam 

w darze?”. Rozwiązywanie zagadek dotyczących jesiennych 

warzyw. 

Jesień jako pora 

roku 

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w czasie  

zajęć terenowych. Wykonywanie kompozycji jesiennej 

postaci, bukietów. 

Barwy jesieni 
Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami drzew i ich liści na 

podstawie ilustracji i naturalnych okazów. 

Dzień Edukacji 

Narodowej 

Kto pracuje w 

szkole? 

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji 

Narodowej. Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu 

świata oraz podkreślenia znaczenia pozostałych 

pracowników szkoły. 

Portret mojej pani – malowanie farbami. Wykonanie 

drobnych upominków dla nauczycieli i pracowników 

szkoły. Układanie treści życzeń dla nauczycieli. 

Praca ludzi dawniej 

i dziś 

Jakie zawody wykonywali ludzie dawniej? Które z nich 

pozostały do dzisiaj, a jakie nie są już wykonywane? 

Tworzenie planszy przedstawiającej różne zawody techniką 

kolażu. 

Poznajemy 

nasze 

zainteresowania 

Moje hobby 

Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form 

spędzania czasu wolnego.  Rysowanie moje hobby – 

odgadywanie zainteresowań. 



Książki naszymi 

przyjaciółmi 

Dbamy o książki 

Pogadanka na temat: „Jak należy dbać o książki?” 

rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką, 

kształtowanie postaw 

moralnych, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni u dzieci, 

kształtowanie nawyków szanowania książek, wartości 

poznawcze książek. 

Zaproszenie do 

krainy baśni 

Rozmowa z uczniami na temat ulubionych baśni. 

Rozwijanie zainteresowań kulturą innych narodów poprzez 

czytanie baśni 

różnych stron świata. 

Odczytanie wybranej przez wychowanków baśni. 

Wykonanie ilustracji do dowolnej baśni – technika 

dowolna. Postać z bajki – lepiona z plasteliny. Mój 

ulubiony bohater książkowy – narysowany kredkami. 

 

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie 

literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, 

rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na 

świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na 

tematy poruszane przez uczniów. 



LISTOPAD 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

Pamiętajmy o 

tych, którzy 

odeszli 

Zaduszki, 

Wszystkich 

Świętych 

Poznanie rysu historycznego Święta Zadusznego oraz 

zwyczajów związanych z obchodami dnia Wszystkich 

Świętych w Polsce i na świecie. Wyszukiwanie informacji 

w literaturze i Internecie. 

Miejsca pamięci 

Pogadanka na temat. Poszanowania miejsc pamięci, 

tradycja palenia zniczy. Rysunek akwarelą do wiersza 

Zaduszki. Malowanie łuny. 

Polska nasza 

Ojczyzna 

 

Święto 

Niepodległości 

Zapoznanie dzieci z pojęciem Ojczyzna, kraj z symbolami 

narodowymi. Kształcenie postaw patriotycznych. 

Zapoznanie z mapą Polski. Zapoznanie dzieci z nazwą 

stolicy, oraz najdłuższej rzeki – Wisły. 

Głośne czytanie przez dzieci wierszy tematycznych, 

oglądanie ilustracji o tym święcie. Projektowanie pocztówki 

z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Moja 

Niepodległa”. Symbole narodowe – kolorowe kredki, 

plastelina. 

Bon czy ton? 

Savoir vivre – czyli 

o dobrym 

wychowaniu 

Kształtowanie nawyków grzecznościowych. Budzenie 

szacunku do ludzi starszych. Pogadanka o znaczeniu 

zwrotów grzecznościowych (5 magicznych słów). 

21 listopada dniem 

życzliwości 

Rozmowa: czy warto być miłym dla innych? Wykonanie 

plakatów związanych z Dniem Życzliwości. 

Pozostać sobą -

wartości, które 

cenimy 

Jakie wartości są dla nas najważniejsze? – dyskusja. 

Stworzenie hierarchii wartości materialnych 

i niematerialnych – burza mózgów. Zabawa  

w „Krąg wartości” 

Bezpieczeństwo 

w Internecie 

Komputer – wróg 

czy przyjaciel? 

Rozmowa z uczniami na temat bezpieczeństwa 

w Internecie. Jakich wiadomości nie można podawać 

obcym w sieci. Podanie wychowankom alternatywnych 

sposobów na zagospodarowanie wolnego czasu. 



Przydatne 

narzędzia w pracy z 

komputerem 

Zabranie uczniów do pracowni komputerowej. 

Przedstawienie narzędzi i stron, które mogą pomóc w nauce 

(np. strony z dyktandami). 

Dzień 

Pluszowego 

Misia 

Dzień Pluszowego 

Misia 

Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego 

Misia. 

Andrzejki Zwyczaje ludowe 

Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych. 

Umocnienie więzi wewnątrz grupy poprzez wspólną 

rozmowę. Przygotowanie materiałów do wróżb. Wycinanie 

konturów czarnych kotów. „Klucz” – wycinanie wg 

szablonu, malowanie farbami lub dekorowanie  

z papieru samoprzylepnego. 

Zwierzęta zimą 
Przygotowania 

zwierząt do zimy 

Poznanie cyklu życia zwierząt zapadających w sen zimowy 

(jeż, borsuk, niedźwiedź). Praca plastyczna – jeż. Zabawa 

ze śpiewem „Stary niedźwiedź”. 

 

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie 

literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, 

rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na 

świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na 

tematy poruszane przez uczniów. 

  



GRUDZIEŃ 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

Mikołajki 

Co wiemy o 

świętym 

Mikołaju? 

Co wiemy o św. Mikołaju – dyskusja. Wyszukiwanie 

informacji w Internecie i zgromadzonych materiałach 

(literatura, prasa). Wspólne wykonywanie portretu św. 

Mikołaja techniką dowolną. 

Listy do św. 

Mikołaja 

Zasady pisania listów. Rozmowa o wymarzonych 

prezentach. Praca plastyczna – mój wymarzony prezent. 

Pisanie listu do św. Mikołaja. 

Wkrótce zima. 

Przygotowania do 

zimy 

Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy – rozmowa 

kierowana. Zabawy, rebusy o tematyce zimowej. Konkurs 

„Jakie znasz ptaki”. Praca plastyczna – Domek dla 

ptaszków. Bałwanek ze sznurka, włóczki. 

Zielony Gość 

w świetlicy 

Czytanie legendy o pochodzeniu Choinki. Utrwalenie 

wiadomości o tradycjach związanych z Bożym 

Narodzeniem. Rozbudzanie radosnego nastroju w związku 

ze zbliżającymi się świętami. "Choinka z guzików. 

Rysowanie i wycinanie ażurowych śnieżynek. 

Wykonywanie ozdób choinkowych. 

Świąteczny czas 

 

Nadchodzą święta 

Bożego Narodzenia 

Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych; analiza 

porównawcza Świąt Bożego Narodzenia ze Świętami 

Wielkanocnymi. Pomagam w przedświątecznych 

porządkach – rysunek kredkami świecowymi. 

Porządkowanie świetlicy przez zbliżającą się przerwą 

świąteczną. 

Bezpieczna zima 

Dobre rady i przestrogi na ferie świąteczne. Przypomnienie 

o zasadach bezpieczeństwa i umiejętnym korzystaniu 

z uroków zimy - pogadanka 

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie 

literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, 

rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na 

świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na 

tematy poruszane przez uczniów. 



STYCZEŃ 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

Otwieramy nowy 

kalendarz 

Witamy Nowy 

Rok 

 

„Jak spędziliśmy święta?”, „Jak witaliśmy Nowy Rok?” – 

swobodne wypowiedzi dzieci. Wykonanie kalendarza na 

rok 2020 – praca w zespołach zadaniowych. 

Utrwalenie nazw pór roku i miesięcy. Zapoznanie 

z przydatnością kalendarza, jego historią. Słuchanie baśni 

J. Porazińskiej pt.: „O dwunastu miesiącach”. 

Sporty zimowe 

Jakie znamy sporty zimowe? Sporty zimowe – kolaż. 

Wykonywanie plakatu technicznego –malowanie farbami. 

„Moja ulubiona dyscyplina sportowa” – technika dowolna. 

Bezpieczna zima 

Bezpieczne ferie 

zimowe 

Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa i umiejętnym 

korzystaniu z uroków zimy – pogadanka. Stworzenie 

kodeksu pt.: „Pomysły na bezpieczne ferie zimowe”. 

W razie 

niebezpieczeństwa 

Kształtowanie zaradności życiowej podczas radzenia sobie 

w sytuacji zagrożenia. Odgrywanie scenek dzwonienia na 

numery alarmowe. 

Karnawał- tańczyć 

każdy może 

Znaczenie tańca w życiu człowieka. Poznajemy różne 

rodzaje tańca. Uświadomienie wychowankom, że w tańcu 

liczy się radość ruchu, tworzenia i czerpania przyjemności. 

Dzień babci i 

dziadka 

Kocham moich 

dziadków 

Uświadomienie dzieciom znaczenie słowa ,,rodzina”- 

miejsce jakie znajduje w niej babcia i dziadek. 

Krótka pogadanka na temat osób starszych w naszym życiu. 

Wykonanie portretów swoich dziadków. 

Niespodzianka dla 

babci i dziadka 

Przygotowanie laurek dla babci i dziadka- kolaż. 

Redagowanie życzeń. Papierowe arcydzieła dziecięcej 

wyobraźni (podarunki dla babci, dziadka). 

Dobre relacje z 

osobami starszymi 

Co to jest empatia i dlaczego jest tak ważna w relacji 

z osoba starszą? Wyjaśnienie pojęcia, dyskusja z 

wychowankami. Jak mogę pomagać osobom starszym? – 

dyskusja z wychowankami. 

 



Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie 

literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, 

rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na 

świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na 

tematy poruszane przez uczniów. 

  



LUTY 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

Miłość niejedno 

ma imię 

Walentynki 

Rozmowa na temat zwyczaju obdarowywania się 

walentynkami w dniu świętego Walentego. 

Rozmowy z uczniami o miłości do rodziców i zwierząt. 

Pisanie walentynek do rodziców i bliskich. 

Rodzina, ach 

Rodzina 

Pogadanka na temat praw i obowiązków dziecka w 

rodzinie, zadania tematyczne – wspólne spędzanie czasu 

wolnego, ulubione zabawy, wspólne czytanie książek. 

Poznajemy kraje 

wiecznego lodu 

i śniegu 

Arktyka 

Eskimosi – mieszkańcy Arktyki- odnalezienie Arktyki na 

globusie, wypisanie informacji kojarzących się 

z Eskimosami. Rozwiązywanie krzyżówki tematycznej. 

Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych w 

czasopismach dziecięcych. Prace plastyczne związane 

z tematyką zajęć. Słuchanie fragmentu lektury „ 

Zaczarowana zagroda”, wypowiedzi dzieci o pingwinach. 

Paweł i Gaweł 
Jak żyć w zgodzie 

z rówieśnikami 

Czytanie wiersza „Paweł i Gaweł” zadania tematyczne 

związane z tekstem. Pogadanki na temat przysłowia „Zgoda 

buduje, niezgoda rujnuje”. Kształtowanie postaw 

pozytywnego nastawienia wobec rówieśników, umiejętnego 

rozwiązywania konfliktów. 

Dlaczego warto być miłym – burza mózgów. Praca 

plastyczna – niespodzianka dla kolegi. 

Wracamy do 

szkoły 

Wspomnienia po 

feriach. 

 

Rozmowa z dziećmi na temat minionych ferii. 

Praca plastyczna – moje ferie. Przypomnienie regulaminu 

i zasad obowiązujących w świetlicy szkolnej. 

 

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie 

literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, 

rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na 

świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na 

tematy poruszane przez uczniów. 



MARZEC 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

W marcu jak 

w garncu 

Poznajemy 

przysłowia 

Przysłowie co to takiego?- dyskusja. Zapoznanie 

wychowanków z pojęciem przysłowie. Odczytanie definicji 

przysłowia z książki: ,,Słownik współczesny języka 

polskiego”. Wykonanie prac plastycznych „W marcu jak 

w garncu”. 

Dzień Kobiet 
8 marca – Dzień 

Kobiet 

Rozmowa na temat ustanowienia tego święta i powodów 

jego obchodzenia – pogadanka. Zawody wykonywane przez 

kobiety – rozmowa kierowana. Rozmowa na temat 

ustanowienia tego święta i powodów jego obchodzenia – 

pogadanka. Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa 

kierowana. 

Agresji mówimy 

STOP 

Jak poradzić sobie 

z gniewem? 

Poznajemy pojęcie agresji – pogadanka. Uczymy się 

rozpoznawać różne uczucia i emocje. Jak poradzić sobie 

z własnym gniewem – propozycje dzieci. Plansza uczuć – 

przedstawienie swoich portretów w różnych nastrojach. 

Zabawy w grupach – wdrażanie do zgodnej zabawy. 

Zbliża się 

wiosna 

Żegnaj zimo, witaj 

wiosno! 

Rozbudzanie uczucia radości z powodu nadejścia wio-sny. 

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwacje 

otaczającej przyrody – spacer po okolicy. Głośne czytanie 

wierszy z podziałem na role J. Brzechwy „Przyjście 

wiosny”.  

Wiosna, ach to Ty! 

Nazywanie i rozpoznawanie pierwszych kwiatów 

wiosennych (zawilec, sasanka, pierwiosnek, krokus, 

przylaszczka, kaczeńce). Wiosenne łamigłówki. Praca 

plastyczna przedstawiająca wiosenne kwiaty. 

Nauka piosenki „Maszeruje wiosna”. 

Nie straszna 

nam nuda 
W co się bawić? 

Jak pozbyć się nudy? – burza mózgów. Jak bezpiecznie 

bawić się w domu, szkole, na dworze – pogadanki. Moje 

ulubione zabawy – praca plastyczna. Bawimy się 

bezpiecznie – wykonanie pracy plastycznej. Gry planszowe 



z naszej świetlicy – rozgrywki miedzy uczniami. 

Gry i zabawy sportowe, które znamy i lubimy. Gry 

i zabawy towarzyskie lubiane przez dzieci. 

 

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie 

literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, 

rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na 

świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na 

tematy poruszane przez uczniów. 

  



KWIECIEŃ 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

Przygotowanie 

do Świąt 

Wielkanocnych 

Czym dla nas jest  

Wielkanoc 

Rozmowa na temat znaczenia Świąt Wielkanocnych i ich 

symboliki. Stworzenie banku pomysłów życzeń 

wielkanocnych. Wykonanie kartek świątecznych dowolną 

techniką. 

Tradycje     

wielkanocne 

Zwrócenie uwagi na rangę tradycji narodowych polskich 

i innych kultur. Zapoznanie z tradycjami i obrzędami 

staropolskimi. 

Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem 

Świąt Wielkanocnych. Poprawne budowanie zdań. 

Zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach. 

Dbamy o nasze 

zdrowie 

Piramida zdrowia 

„Piramida zdrowia” – objaśnienie dzieciom co ona oznacza; 

czego powinniśmy jeść jak najwięcej, a czego unikać. 

Swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne, aby być 

zdrowym i sprawnym. Pogadanka na temat: „Higiena 

w życiu człowieka”. Nauka piosenki „Mydło lubi zabawę”. 

Ruch to zdrowie 

Projektowanie plakatu „Sport, ruch, świeże powietrze – to 

zdrowie”. 

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Wykonywanie 

plakatu technicznego –malowanie farbami. 

Radosny uśmiech 

Pogadanka na temat: „Jak prawidłowo dbać o zęby?”. 

Obejrzenie filmu pt.: „Wielka podróż dr Ząbka po radosny 

uśmiech” – formułowanie odpowiedzi na pytania zadane 

przez nauczyciela. Kolorowanie kredkami rysunku 

konturowego przedstawiającego przybory do higieny jamy 

ustnej. Nauka piosenki „Szczotka pasta”. 

Na ratunek 

Ziemi 

Ziemia nasza 

planeta 

Systematyzowanie i wyjaśnianie znaczenia pojęć: Kosmos, 

planeta, satelita, gwiazda, Wszechświat, Układ Słoneczny. 

Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym. Projektowanie 

i wykonanie plakatu – Ziemia – moja planeta. 



Z ekologią na ty 

Czym zajmuje się nauka zwana ekologią? – rozmowa 

kierowana o wzajemnych zależnościach organizmów ze 

środowiskiem. 

Kim są ekolodzy i jakie cele- sobie stawiają 

Światowy Dzień 

Ziemi 

22 kwietnia-Dzień Ziemi-pogadanka na temat znaczenia 

tego dnia dla zwrócenia uwagi na istotne problemy 

nurtujące naszą planetę. Zwrócenie uwagi na konieczność 

dbania o naszą planetę, dającą nam powietrze, pożywienie 

i wodę.  

Ekologia w moim 

domu 

Rozmowa kierowana – czy zachowuję się proekologicznie 

na co dzień? Jakie z wymienionych zachowań stosuję 

w codziennym życiu? (oszczędność wody, energii 

elektrycznej, sortowanie śmieci, kupowanie żywności 

w biodegradowalnych opakowaniach, w miarę możliwości 

stosowanie energooszczędnych urządzeń). 

 

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie 

literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, 

rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na 

świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na 

tematy poruszane przez uczniów. 

  



MAJ 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

Majowe święta 

Święta, które 

obchodzimy w 

maju 

Upowszechnienie wiedzy na temat świąt obchodzonych 

w maju. Wzbogacenie słownictwa dzieci o terminy 

dotyczące historii świąt majowych. Polskie symbole 

narodowe, ich historia i znaczenie. Wydarzenia w których 

nieodłącznym elementem są nasze symbole narodowe. 

Kolorowanie lub wyklejanie wizerunku orła. 

Czy znasz 

patrona naszej 

szkoły? 

Jerzy Ziętek- 

patron naszej 

szkoły. 

Przybliżenie uczniom postaci generała Jerzego Ziętka. Kim 

jest patron? – przedstawienie uczniom sylwetki patrona. 

Nasza mama 

ukochana 

Przygotowania do 

Dnia matki 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swojej mamy 

(wygląd, cechy charakteru, ulubione zajęcia, usposobienie) 

oraz sposobów wyrażania jej swojej miłości. 

Życzenia dla mamy 

i taty 

Podkreślenie ważnej roli matki w rodzinie. Pogłębianie 

szacunku dla rodziców i osób starszych. Kształtowanie 

uczuć miłości i przywiązania do rodziców Czytanie wierszy 

poświęconych Dniu Matki i Taty. Pisanie krótkiego tekstu 

na temat: ”Kim jest dla mnie moja Mama?”. Portret mojej 

mamy, mojego taty – kompozycja z wyobraźni. 

 

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie 

literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, 

rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na 

świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na 

tematy poruszane przez uczniów. 

  



CZERWIEC 

Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji 

Wszyscy 

jesteśmy ważni 

Dzień dziecka 

Wszystkie dzieci nasze są – rozmowa z dziećmi na temat dzieci 

różnych narodowości. Podkreślanie znaczenia przyjaźni 

międzynarodowej. Dzieci – ich prawa i obowiązki – burza 

mózgów. Wypisywanie praw i obowiązków – praca 

w zespołach.  

Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka – technika dowolna. 

Moje własne 

piękno 

Dlaczego coś jest piękne? - wymiana zdań, poglądów na temat 

własnych interpretacji piękna. Zabawa pt „Piękno jest w każdym 

z nas”, polegająca na wskazaniu pozytywnej cechy kolegi 

siedzącego obok. Projektujemy piękno – praca plastyczna 

dowolną techniką, w której uczestnicy tworzą swoją koncepcje 

piękna.  

Dzień 

przyjaciela 

Pogadanka z wychowankami nt Kim jest dla mnie prawdziwy 

przyjaciel. Jakie powinien mieć cechy? Opowiadamy o swoich 

przyjaciołach i o tym co najbardziej w nich cenimy. Tworzymy 

listę doskonałej przyjaźni. 

W krainie 

fantazji 

Fantastyczne 

pojazdy 

„Fantazja” – co to takiego? – swobodne wypowiedzi dzieci. 

Uzupełnianie niedokończonych zdań: „Chciałbym być…”, 

„Marzę o…”. „Fantastyczny pojazd” – zaprojektowanie 

i plastyczne przedstawienie wyobrażonego pojazdu. 

Moja mała 

ojczyzna 

Moja 

miejscowość 

Budzenie zainteresowań własną miejscowością. Przedstawienie 

najpiękniejszych miejsc swojej miejscowości. 

Malowanie krajobrazów farbami. 

Witajcie 

wakacje 

Żegnaj szkoło. 

Witajcie 

wakacje! 

Rozmowa z dziećmi gdzie spędziły wakacje w zeszłym roku 

i jakie mają plany na najbliższe wczasy. Moje wymarzone 

wakacje – swobodne wypowiedzi wychowanków. 

Żegnaj szkoło na wesoło – technika do-wolna. 

Bezpieczne 

wakacje 

Rozmowa z dziećmi na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

Redagowanie wakacyjnego ABC bezpieczeństwa. 

Przypomnienie numerów alarmowych. Odgrywanie scenek 



rodzajowych nt. „Jak zachować się w różnych sytuacjach, które 

mogą nam się przytrafić podczas wakacyjnego wypoczynku” 

Wakacyjne 

porządki 

Porządkowanie świetlicy przed wakacjami. 

 

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie 

literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, 

rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na 

świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na 

tematy poruszane przez uczniów. 
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