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Roczny plan pracy świetlicy w  Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej                 
w Rumi  na rok szkolny 2020/2021 

Świetlica jest integralna częścią szkoły, z założenia prowadzi działalność opiekuńczo – 
wychowawczą. 
Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki  uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz 
stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. 
 

1.  Cele i zadania zajęć w świetlicy:  
✔ stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku, 
✔ dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, 
✔ rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 
✔ propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 
✔ kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, 
✔ wdrażanie zasad współżycia i współdziałania w grupie, 
✔ podnoszenie kultury życia codziennego, 
✔ niesienie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 
✔ rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi, 
✔ rozwijanie cech samorządności wśród uczniów, 
✔ współpraca z rodzicami, 
✔ współpraca z wychowawcami klas 
✔ współpraca z pedagogiem psychologiem oraz nauczycielem prowadzącym terapię pedagogiczną 
✔ Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, 
✔ Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy, 
✔ Integracja dzieci uczęszczających do świetlicy, 
✔ Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków, 
✔ Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych, 
✔ Dbanie o estetykę i porządek w szkole i na świetlicy, stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów  

i innych form edukacyjnych utrwalających logiczne myślenie.  
✔ Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi, uczenia wzajemnego szacunku; 
✔ Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym, 
✔ Zorganizowanie warunków i zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań oraz czasu na naukę w rozkładzie dnia pracy świetlicy, 
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✔ Rozwijanie kreatywności, poprzez tworzenia różno rodnych prac plastycznych - poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych 
technik plastycznych; 

✔ Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci, 
✔ Sportowo-zabawowe – szkolny plac zabaw, 
✔ Wykonywanie dekoracji okolicznościowych, 
✔ Udział w imprezach szkolnych według kalendarza imprez, 

✔ Edukacja ekologiczna  Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne, wyrabianie 
nawyków segregowania śmieci, 

✔ Podkreślanie ważności udziału w akcjach np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, 

✔ Edukacja prozdrowotna  Wdrażanie do aktywności fizycznej, jako formy czynnego wypoczynku (zabawy na placu zabaw).  
✔ Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie), 
✔ Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata, poprzez przestawiania różnych aspektów życia, środowiska, natury czy świata, 
✔ Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój dziecka, 
✔ Zachęcanie dzieci do rozwijania swoich talentów, poprzez udział w konkursach tematycznych. 

 
2. Metody i formy pracy:  

 
  W świetlicy szkolnej metody i formy muszą być tak dobrane, by dawały wytchnienie po nauce szkolnej,  
a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i rozwijania się. 
Stosowane w świetlicy różne formy i metody pracy przyczyniają się do rozwoju mowy i myślenia dziecka w młodszym wieku szkolnym, 
udoskonalają nabyte umiejętności czytania i pisania, rozwijają wyrazistość mowy przez opowiadanie i zbiorowe czytanie czasopism 
dziecięcych. Gry i zabawy dydaktyczne oraz prace plastyczne rozwijają u dzieci wyobraźnię, aktywność twórczą i matematyczną. 
Praca świetlicowa wymaga stosowania odpowiednich metod. Ich dobór wiąże się z celami i zadaniami wychowawczymi, bowiem 
znajomość tych celów i zadań pozwala określić, jakimi metodami mogą być one osiągnięte 
 
Podstawowe metody realizacji procesu wychowawczego w zajęciach świetlicowych można sprowadzić do trzech podstawowych 
kategorii: 
-zespołu, jako najbardziej typowej formy organizacji procesu wychowawczego; 
- zajęć masowych, dających możliwość uzupełnienia oddziaływania wychowawczego  
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-indywidualizacji  
 
Formy pracy w świetlicy 
✔ Zajęcia dydaktyczne, odrabianie lekcji, ciche lub głośne czytanie, opowiadanie,  pogadanki, dyskusje, 
✔ Spacery, wycieczki, 
✔ Gry i zabawy ruchowe, 
✔ Zajęcia praktyczno-techniczne, 
✔ Zajęcia plastyczne, 
✔ Zajęcia artystyczne, 
✔ Zajęcia umuzykalniające, 
✔ Zajęcia taneczne. 

 
3. W ramach Aktywnej Świetlicy planowane są takie zajęcia jak:  

✔ Koło gier planszowych, 
✔ Koło taneczne, 
✔ Koło teatralne, 
✔ Koło kulinarne 
✔ Koło plastyczne, 
✔ Nauka gry na gitarze, 
✔ Aktywne czytanie. 
✔ Warsztaty odysejowe, 
✔ Karate, 
✔ Koło szycia Ekoloudek. 
✔ Weronika Sherborne 
✔ Matematyka dla smyka 
✔ Kodowanie na dywanie 
✔ Łamigłówki mądrej sówki 
✔ Kangurek 
✔ Ortograffiti 
✔ Basen  
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✔ Savoir vivre dla dzieci 
 
 

Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości  
i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci .Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem 
wychowawczym. 

 

4. Konkursy świetlicowe 

  

KONKURS             OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

Bożonarodzeniowy konkurs 
plastyczny na przestrzenną choinkę 

N. Nazarko 

P. Schwann 

Grudzień 2020 

Wielkanocny konkurs plastyczny na 
ozdobę wielkanocną (kartka 
Wielkanocna zdjęcie na fb szkoły - 
głosowanie przez FB - ilość polubień 
I,II,III miejsce) zachęci to rodziców 
do udostępnień  

N. Nazarko 

P. Schwann 

Marzec 2021 
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5. Ramowy plan świetlicy z podziałem na tygodnie 
 

Data Blok tematyczny Opis działań 

01-04.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 
 
Poznajmy się wzajemnie. 
 
Najpiękniejsze wspomnienia 
wakacyjne. 

*Pogadanka na temat przestrzegania zasad higieny i dystansu społecznego 
związanego z COVID  - prezentacja graficzna i jej omówienie, dyskusja na 
temat ulubionych zabaw możliwych do zrealizowania trzymając się tych reguł 
np. gra w piłkę, kalambury - burza mózgów   
 
* Przestrzeganie zasad dbania o estetykę własnego wyglądu 
i porządku w swoim otoczeniu. 

*Serdeczne powitanie nowych uczestników świetlicy. 
*Wzajemna prezentacja uczniów i nauczycieli. 
*Prawidłowe przedstawienie się (elementy savoir vivre'u). 
* Wykonanie gazetki  pt.: „Witaj szkoło” praca plastyczna dowolna techniką. 
 
*Pogadanka na temat właściwego zachowania; stosowanie form 
grzecznościowych 
 
*Zabawa integracyjna  
*Wykonanie portretu kolegi ze świetlicy. 
*Wykonanie  swoich wizytówek 
*Zabawa naśladowcza:,, Rób tak jak ja!” 
*Zabawa integracyjna 
 ,,Ja to ja , ty to ty – to jesteśmy my”. 
*Zabawa muzyczna pt. ,, Limbo”. 
*Nauka słów piosenki pt. ,, Stokrotka” 
 i przypomnienie piosenki Kabaretu OT.TO ,, Wakacje”. 
*Zabawy ruchowe ,, Idź” , ,, Stój ”,,, Statek”. 
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*Wspomnienie z wakacji – wypowiedzi dzieci, opowiadanie 
 o swojej najciekawszej przygodzie, pokazanie grupie za pomocą mimiki, jakie 
uczucia towarzyszyły nam podczas wakacji 

*„Pozdrowienia z wakacji”- redagowanie pozdrowień zapisywanych na 
pocztówkach przesłanych najbliższym 
*Praca plastyczna  pt.: „Jak spędziliśmy wakacje?”, ,, Wakacyjne krajobrazy”. 
*Wykonanie barwnych wakacyjnych kompozycji ze suszonych kwiatów. 
*wakacyjna ramka na zdjęcie- praca techniczna 

 
 
 
 

Data Blok tematyczny Opis działań 

07-11.09.2020 Zapoznanie uczniów z zasadami 
panującymi w  świetlicy 

 
Obchody dnia Marzyciela 
(08.09.2020) 
 
Obchody dnia Alfabetyzacji  
(08.09.2020) 

 

*Rozmowa na temat zasad higieny panującej w szkole.  
*Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier. 
*Pogadanka na temat właściwego zachowania się w świetlicy  
*Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się na placu zabaw 
*Tworzenie listy cech idealnego uczestnika świetlicy 
 *Co to znaczy, że jesteśmy grupą? - wprowadzenie pojęcia grupa. 
*Wspólne tworzenie regulaminu świetlicy. 
*Zapoznanie dzieci z wierszem pt.,, Jest takie miejsce” A. Kęski – tworzenie 
własnych wierszy o świetlicy. 
*Praca plastyczna na temat,, Świetlica moich marzeń”. 
 
*Czytanie wiersza- „Dyzio Marzyciel” 
*praca plastyczna „Moje marzenia” 
 
*Obchody dnia Alfabetyzacji- ćwiczenia z alfabetem 
*Wykropkowana Litera- praca plastyczna 
* Zabawy z literami – porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. 
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*Zabawy przy muzyce ,, Krzesło”, 
 ,, Co to za piosenka”. 
*Zabawy sportowe na boisku szkolnym: 
- dwa ognie 
- piłka nożna 
- kroki  
- kolory 
*Zabawy taneczne przy muzyce 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

14-18.09.2020 Obchody Dania opakowań 
(15.09.2020) 
 
Dzień Kropki 
(15.09.2020) 
 
Dzień Emotikona 
(19.09.2020) 

*Pogadanka na temat recyklingu opakowań 
* Film na temat przetwarzania surowców wtórnych  
*Tworzenie własnego opakowania 
*przyporządkowanie odpowiednich surowców do kolorów - stworzenie mapy, 
plakatu  
 
*Integracja dzieci, poprzez pracę w grupie 
*Praca plastyczna związana z dniem Kropki 
 
 *Film „Emotka”  
*Malowanie swojej ulubionej emotki 
*Wyrażanie emocji poprzez emotki, opis i wyjaśnienie (radość, smutek, gniew) 
 
*zabawy na świeżym powietrzu lub sali gimnastycznej  

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

21-25.09.2020  
Bezpieczna droga do szkoły i 
domu. 
 
Międzynarodowy dzień Języka 

*Uczymy przestrzegania zasad bezpieczeństwa na ulicy. 
 *Kształtowanie spostrzegawczości.  
*Przestrzeganie znaków i sygnałów na drodze i ulicy.  
*Bezpieczeństwo w szkole i po lekcjach – rozmowa z dziećmi, stworzenie 
mapy zagrożeń. 
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migowego (23.09.2020) 
 
Światowy Dzień Morza 
(24.09.2020) 
 
Światowy dzień tabliczki 
mnożenia (25.09.2020) 
 
Jesień (23.09.2020) 

*Odblaski- ważny element przy tornistrze. 
*Spotkanie z policjantem lub  strażą miejską 
*Poznanie osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo: 
praca policjanta , strażnika miejskiego -gromadzenie słownictwa związanego z 
tymi zawodami. 
*Pogadanka na temat- jak zachować się w środkach komunikacji miejskiej? 
*Zgaduj – zgadula – Czy znam znaki drogowe? 
*Rozwiązywanie zagadek i rebusów związanych z ruchem drogowym.  
*Grupowanie znaków drogowych: ostrzegawcze, informacyjne, nakazu, 
zakazu. 
*Rozwiązywanie testów i zagadek z książeczki ,, Bezpieczna droga do szkoły”. 
*Prace  plastyczne: Wykonanie plakatu pt. ,, Telefony alarmowe”. 
 
*Zwrócenie uwagi dzieci na problem osób głuchoniemych  
*Nauczka alfabetu migowego 
*zasady dobrego wychowania wobec osób niepełnosprawnych - przykłady 
odpowiednich zachowań, pogadanka, scenki  
 
*Film przyrodniczy o morzu 
*Rozmowa z dziećmi na temat zagrożeń występujących na morzu 
*praca plastyczna- „Morze” 
 
*Ćwiczenia matematyczne 
* Jak polubić matematykę ?- pogadanka. 
 
*Jesień w naszych ogrodach, balkonach, czyli jak się przygotować do niej. 
*Obserwujemy zmiany zachodzące przyrodzie jesienią. 
*Malowanie portretu Jesieni 
*Malowanie jesiennych drzew 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 
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28.09-02.10.2020 Dbamy o kulturę słowa i kulturę 
jedzenia. 
 
Dzień Kawy (29.09.2020) 
 
Dzień Chłopaka (30.09.2020) 
 

*Kształtowanie umiejętność kulturalnego zachowania się podczas posiłku. 
*Nauka nakrywania do stołu.  
*Prawidłowa postawa ciała przy stole i biurku.  
*Rozmowa na temat kulturalnego zachowania się w każdym miejscu. 
*Przypomnienie formy grzecznościowych wyrażania swoich  uczuć w 
kulturalny sposób.  
*Pogadanka na temat kulturalnego zachowania się i wzajemnej życzliwości. 
*Grzeczność przez telefon- właściwe zwroty. 
*Wysłuchanie i interpretacja wierszy  
M. Grodzieńskiej „ Grzeczne dzieci” , ,,Każdy sprząta po sobie” i D. 
Gellnerowej  
,, Sprzątanie”, ,, Zachowanie przy stole”. 
* Wykonanie plakatu techniką collage „Jakie znasz zwroty grzecznościowe?” 
*Nauka układania serwetek. 
 
 
*Rozmowa na temat kawy, do czego możemy ją wykorzystać, na co działa, na 
co szkodzi  
*Historia kawy, jak się ją robi w Polsce i na świecie  
*Praca plastyczna- malowanie kawą, różnorodność kaw - praca plastyczna z 
wykorzystaniem ziaren  
 
*Życzenia dla naszych chłopaków - zabawy i konkursy zorganizowane przez 
dziewczyny, zadania dla chłopców np. ubranie lalki, pomysł na strój itp.  
 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

05.-09.10.2020 Dzień Muzyki (01.10.2020) 
 
Dzień Wegetarianizmu 
(01.10.2020) 
 
 

*Rozmowa na temat co nam daje muzyka, na co wpływa 
*Słuchanie różnego rodzaju muzyki 
*Tworzenie instrumentów muzycznych z surowców wtórnych 
 
*zwrócenie uwagi na to czym jest Wegetarianizm 
*Praca plastyczna- wegetariański posiłek 
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Dzień Uśmiechu (02.10.2020) 
 
 
 
 
 
 
Światowy dzień wzroku – 
(08.10.2020) 
 
Światowy dzień poczty i znaku 
pocztowego –(09.10.2020) 
 

*Rozmowa co nam daje uśmiech- praca w grupach 
*Praca plastyczna- Uśmiechnij się  
*Nauka piosenki M. Jeżowskiej pt.„ Uśmiechnięty order”. 
*Rozmowa na temat Orderu Uśmiechu 
*wyzwanie - sok z cytryny plus zachowanie uśmiechu  
 
*Pogadanka na temat wzroku, jak o niego dbać, chronić 
*Praca plastyczna- Ja: moim okiem 
*Rozpoznawanie przedmiotów z zawiązanymi oczami  
 
*Tworzenie swojego znaczka pocztowego 
*Przybliżenie dzieciom zawodu listonosza, co to jest poczta 
* Słuchanie piosenki o listonoszu 
*List do przyjaciela  

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

12.-16.10.2020  
Dzień Bezpiecznego Komputera 
(12.10.2020) 
 
Światowy Dzień Mycia Rąk 
(15.10.2020) 
 
Świętujemy Dzień Edukacji 
Narodowej (14.10.2020) 
 

*Zapoznanie dzieci z przepisami BHP przy komputerze 
*Pogadanka na temat co czeka nas w sieci, jakie zagrożenia mogą w niej 
występować 
 
*Film instruktażowy jak myć ręce 
*Praca plastyczna- czyta ręka 
*Doświadczenie chemiczne: mleko, pieprz, mydło  
 
*Przestrzeganie zasad dbania o estetykę własnego wyglądu i porządku w 
swoim otoczeniu.  
*Przypominamy sobie jak powinien wyglądać strój galowy ucznia.  
*DEN - co to za święto?  
*Mój wymarzony nauczyciel - praca w grupach (wypisywanie cech).  
*Omówienie wiersza J. Tuwima ,,Wszyscy dla wszystkich". 
*Rozmowa z dziećmi o pracy nauczyciela oraz innych  pracowników szkoły. 
 *Kształtowanie umiejętności redagowania życzeń. 



11 
 

*Swobodne wypowiedzi o ulubionych pracownikach szkoły - praca w 
zespołach zadaniowych. 
*Praca plastyczna – ,,Portret nauczyciela”. 
*Wykonanie kartek , kwiatów z bibuły dla wychowawców klas i wszystkich 
pracowników szkoły . 
 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

19.-23.10.2020 Tydzień opieki nad zwierzętami. 
 
Dzień orgiami (24.10.2020) 
 
Międzynarodowe święto roweru 

(24.10.2020) 
 

*Wierny przyjaciel pies- pogadanka.  
* Obserwujemy zmiany zachodzące przyrodzie , dowiadujemy się jak zwierzęta 
przygotowują się do zimy. 
*Jak możemy pomóc bezdomnym zwierzętom?- pogadanka 
*Czytanie fragmentów książki R. Pisarskiego  
,, O psie , który jeździł koleją” i tworzenie rysunku do czytanego tekstu.  
*Mój milusiński zwierzak- malowanie kredkami pastelowymi.  
*Pluszowe kotki- projektujemy maskotki. 
*tworzenie karmnika 
 
*Film o technice orgiami 
*Tworzenie zwierząt techniką orgiami, origami płaskie z wykorzystaniem figur 
geometrycznych  
 
*Film o bezpiecznej jeździe na rowerze 
* Pogadanka na temat jakie korzyści daje nam jazda na rowerze. 
*Tworzenie swojego roweru z materiałów wtórnych 
 
*Gry i zabawy ruchowe  
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Data Blok tematyczny Opis działań 

26.-30.10.2020 Dzień Makaronu (25.10.2020) 
 
Dzień spódnicy (30.10.2020) 
 
Pamięć o tych którzy odeszli 

*Rozmowa na temat ulubionych potraw z makaronu 
*Film jak się robi makaron 
*Praca plastyczna przy użyciu makaronu 
 
*Projektowanie swojej spódnicy/ wycinanie z gazet ubrań i ich łączenie, 
tworzenie modnych zestawień   
*Historie modowe 
 
*Pielęgnacja polskich tradycji związanych z czczeniem pamięci o zmarłych.  
*Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - wypisanie różnic. 
*Wysłuchanie opowieści pt.: „Zaduszek". 
*Wykonanie wydzieranki „ Płonący znicz”. 
*Praca plastyczna: rysowanie wesołych dyń, duszków , czarownic i stworów 
symboli Halloween. 
*Malowanie świecą , zamalowywanie farbami. 
*Przybliżenie dzieciom tradycji związanych ze zmarłymi w innych krajach: 
obrzędy święta Halloween na świecie. 
*Nauka poprawnego zachowania się  
w miejscach pamięci.  
 
*Gry i zabawy ruchowe w sali świetlicowej 
 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

02.-06.11.2020 Tydzień postaci  z bajek. 
 
Dzień pluszowego misia 

* Wizyta w bibliotece szkolnej- omówienie zasad zachowania się w bibliotece 
 i w czytelni szkolnej. 
*Dlaczego warto czytać książki ? – rozmowa dziećmi. 
*Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja. 
*Jak powstawały  książki ? 
*Wypowiedzi dzieci na temat ,, Jakie mądrości przekazują nam bajki? 
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 *Głośne czytanie tekstów znanych bajek. 
*Wykonanie ilustracji do dowolnej baśni , bajki bądź wiersza.  
 
*Wykonanie plakatu „Jak dbamy o książki?”. 
*„Mój ulubiony baśniowy bohater ” – praca plastyczna techniką collagu. 
*Projektowanie okładki książki ulubionego utworu dla dzieci. 
 
*Przygotowanie prac na konkurs plastyczny  - ,, Mój najukochańszy miś”. 
*obchody dnia pluszowego misia 
 
 
*Słuchanie  muzyki relaksacyjnej .  
*Swobodny taniec przy muzyce współczesnej .  
*Gry  edukacyjne: planszowe, puzzle. 
*Udział szkolnych obchodach Dnia Pluszowego Misia. 
*Zabawy integracyjne ,, Prawa ręka , prawa noga”, ,, A ram tam,  tam ” i ,, 
Dwóm tańczyć się zachciało”., taniec na gazecie  
 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

09.-13.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości *Przypominamy sobie jak powinien wyglądać strój galowy ucznia. 
*Oglądanie zdjęć, książek przedstawiających nasz kraj, jego różne regiony oraz 
albumu „Polska” dzielenie się uwagami i spostrzeżeniami. 
*Przypomnienie podstawowych zasad zachowania się wobec symboli 
narodowych. 
*Wyjaśnienie znaczenia Święta Niepodległości.  
*Przedstawionej wybranego bohatera, który walczył 
 o wyzwolenie naszego kraju.( postać J. Piłsudskiego)-rozmowa na temat:  
„Czego możemy się od niego nauczyć?”. 
*Udział w szkolnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 
*Zapoznanie dzieci  z zarysem historii Polski. 
*Kto ty jesteś?”- recytacja indywidualna i zbiorowa, z podziałem na role 
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wiersza T. Bełzy, wyrabianie poczucia przynależności narodowej. 
 
 
*„Co to jest Polska? ”-przypomnienie  wyglądu konturów mapy Polski 
ukazanie granic: morza, gór, rzeki Odry i Wisły,” 
*Wysłuchanie wiersza J. Ratajczaka,, Rozmowa z orłem”.  
*Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem "POLSKA".  
*Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy "być patriotą”? 
*Poznanie legend  
o powstaniu państwa polskiego,, O Lechu, Czechu i Rusie”, 
 ,, O Piaście kołodzieju”, ,, O Popielu którego zjadły myszy”. 
*,, Polskie godło”- wydzieranka 
 z kolorowego papieru. 
*Wykonanie z bibuły ,,Polskiej  flagi ”. 
*„Święto Niepodległości” 
-przygotowanie gazetki okolicznościowej. 
*Rysowanie w zespołach plakatu ,, Moja Ojczyzna to…?” 
*„Mazurek Dąbrowskiego.” –słuchanie i śpiewanie   
*Słuchanie pieśni patriotycznych pt.,, Zapamiętaj tamten wrzesień.”, ,, Rota” . 
*Wprowadzenie Krakowiaka, Poloneza, Tańca Flagi 
*„Rzuć i złap”- zabawa ruchowa  z elementem rzutu i chwytu. 
*Zabawy ruchowe. - tworzenie grupowego konturu Polski. 
*serce biało-czerwone a w nim pomysły, jacy powinniśmy dla siebie być, 
najważniejsze wartości, aby czuć się dobrze we własnej ojczyźnie  
 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

16.-20.11.2020 Nauka dobrych 
nawyków 
 
Kim chciałbym zostać w 
przyszłości? 

*Jak się dziś czujesz?”- określanie swojego nastroju gestami, mimiką twarzy 
lub werbalnie. 
*Schludny wygląd świadczy o mnie – pogadanka na temat jak dbać o swój 
wygląd zewnętrzny. 
*Rozmowy indywidualne i grupowe na temat poszanowania sprzętu i gier 
znajdujących się w świetlicy.  
*Jak higienicznie korzystać z publicznych toalet 
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*Wdrażanie do nawyku systematycznego odrabiania zadań domowych.  
*Pogadanka na temat -jakie przybory powinny znajdować się  
w piórniku ucznia.  
*Pogadanka na temat jak ważna jest samodzielna praca ucznia w osiąganiu 
najlepszych efektów w nauce.  
*rozmowa na temat nawyku sprzątania pokoju 
*Projektowanie wyglądu pokoju ucznia.  
*scenki sytuacyjne plus ich omówienie  
 
*Rozmowa kierowana na temat ,, Dlaczego powinniśmy pomagać słabszym w 
nauce koleżankom i kolegom”.   
*Czytanie książki ,, Kim chciałbym zostać w przyszłości?” 
*Kim będę jak dorosnę – rysunek kredkami ołówkowymi.  
 
*Słuchanie  muzyki relaksacyjnej .  
*Swobodny taniec przy muzyce współczesnej .  
*Gry  edukacyjne: planszowe, puzzle. 
 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

23.-27.11.2020 Zabawy 
i wróżby Andrzejkowe. 
 
Dzień Misia (25.11.2020) 

*Zabawa Andrzejkowa - "wesołe wróżby". 
*Pogadanka na temat kulturalnego zachowania się podczas zabawy 
andrzejkowej- spokojne oczekiwanie na udział w zabawach. 

*Zapoznanie dzieci z opowiadaniem "Andrzejkowe Katarzynki". 
*Poznanie tradycji i obrzędów  andrzejkowych. 
*Wypowiedzi dzieci na temat dlaczego sobie wróżymy?  
*Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, lampiony, balony,  
*Propozycje wróżb podane przez uczniów,  które chcieliby przeprowadzić w 
trakcie zabawy andrzejkowej.  
*Wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb. 
*Przygotowanie kart do wróżb andrzejkowych  
*przebranie się za wróżkę przez nauczyciela świetlicy i wróżenie z kuli 
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świetlanej przyszłości każdego dziecka  
 
*Przedstawienie dzieciom rodzaju uścisków (przytulance) np. na Misia 
*Praca plastyczna -Miś 
*Zabawy rytmiczno – ruchowe przy piosenkach dla dzieci.  
 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

30.11.-04.12.2020 ,, Barbórka „ święto górnika . 
 
Mikołajki w świetlicy. 
 

*Uwrażliwienie dzieci na niebezpieczna , trudna i ciężka pracę jaka wykonują 
górnicy. 
*Pogadanka o tym jak powinien wyglądać strój i jak powinien odżywiać się 
górnik.  
*Praca plastyczna pt. ,, Świąteczny strój górnika 
*Uświadomienie dzieciom znaczenia surowców naturalnych 
 we współczesnym świecie. 
*Zapoznanie dzieci z regionami Polski , w których wydobywa się węgiel. 
*Pogadanka o wyglądzie, wartości węgla i soli. 
*Czytanie wierszy o tematyce górniczej np. ,, Idzie górnik” , ,, Górnik”. 
*Zapoznanie ,, Legendą o Skarbku w kopalni”- czytanie i opowiadanie  
o mozolnej pracy górnika. 
*Odkrywanie tajemnicy legendarnego imienia – Barbara. 
*Czytanie utworów, tekstów i ciekawostek o kopalni soli w Wieliczce. 
* wirtualny spacer po Wieliczce 
*Rysunek wykonany węglem lub czarną kredką  pt. ,, Kopalnia węgla”. 
 
*Zabawy ruchowe w sali zabaw pt.  
,, Berek”,  ,, Powódź”,  ,, Gąski”, ,, Gąski do domu”.,, Ciuciu -babko 
*Słuchanie piosenek znanych piosenek dziecięcych- wyklaskiwanie rytmu. 
 
 
 
*Kultywowanie tradycji mikołajkowej- pogadanka na temat skąd wzięły się 
Mikołajki. 
*Poznanie postaci biskupa i świętego Mikołaja. 
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*Czytanie tekstów i wierszy o św. Mikołaju np. pt. ,, Mikołaje” H. Zielińskiej. 
*Słuchanie opowiadania,, Legenda świętego Mikołaja”. 
*Czytanie baśni o św. Mikołaju. 
*Wprowadzenie tańca śnieżynek 
* Ozdabianie okien, gazetek ściennych pracami mikołajkowymi. 
*Malowanie i kolorowanie postaci  św. Mikołaja-  
*Portret św. Mikołaja wykonany farbami. 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

07.-11.12.2020 Ozdoby choinkowe na Święta 
Bożego Narodzenia 

*Umacnianie więzi między dziećmi poprzez wspólne prace dekoracyjne   
na ścianach , oknach i gazetkach ściennych. 
*Kształtowanie nawyków dostosowania właściwego stroju  do aktualnej pory 
roku . 
*Rozbudzenie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się Świętami 
Bożego Narodzenia. 
*Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym  

*Czytanie legendy o pochodzeniu choinki. 
*Pogadanka na temat pochodzenia kolęd .  
*Wiersz J. Kerna ,, Choinka” – czyli co powinno znaleźć się na świątecznym 
drzewku ?  
*Wykonanie:  ozdobnych łańcuchów , śnieżynek, gwiazdeczek, gwiazdy 
betlejemskiej, aniołków – różnymi technikami plastycznymi. 
*Wykonanie kartek świątecznych.  
*Stroiki bożonarodzeniowe  w kształcie choinki z : makaronu, piór i bibuły. 
*Torebki na prezenty wykonane z papieru pakowego, ozdobione motywami 
świątecznymi. 
*Styropianowe bombki. 
*Bałwanek z płatków higienicznych.  
 
*Rozmowa z dziećmi na temat ,, Dlaczego dzieci lubią zimę ?”. 
*Swobodne wypowiedzi dzieci o zabawach zimowych  na podstawie własnych 
doświadczeń.  
*Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimą. 
*Zagadki i rebusy o tematyce zimowej. 
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*Sposób na zimowa nudę na podstawie wierszy,, Ślizgawka”M. Konopnickiej 
 i ,, Na lodzie” E. Ożogowskie 
*Zimowe krajobrazy – malowanie farbami przedstawiając piękno zimowej 
aury. 
*Śpiewanie piosenek o tematyce zimowej  
,, Dzwonki sań”, ,, Sanna” , ,, Choinka zielona”. ,, Bałwanek”. ,, Tupu , tup po 
śniegu”. 
*Zabawa ruchowa  pt. ,, Bombki”- ćwiczenia z muzyką. 
*Słuchanie utworu Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku ,, Zima”. 
*Gry i zabawy na świeżym powietrzu: 
- rzuty śnieżkami; 
- rzeźby śniegowe; 
- chodzenie po śladach. 
 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

14.-22.12.2020 Tradycje i zwyczaje Wigilii i Świąt 
Bożego Narodzenia. 

*Pogadanka na temat różnorodności potraw kulinarnych , które zdobią nasze 
stoły podczas świąt. Dopasowanie zdjęć do nazw potraw  
*Zapoznanie z tradycjami i obrzędami podczas Świąt Bożego Narodzenia: 
dzielenie się opłatkiem, sianko pod obrusem, wolne miejsce dla zbłąkanego 
wędrowca , Pasterka. 
*Wspólne pieczenie pierniczków i dekorowanie ich 
*Filmy i bajki o tematyce świątecznej. 

*Ćwiczenie głośnego i płynnego czytania bajki ,,Dziewczynka z zapałkami”  
J.Ch .Andersena. 
*Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o tematyce wigilijnej. 
*Nauka redagowania świątecznych życzeń  
*Nauka pakowania prezentów.  
*Nauka artystycznego układania serwetek i nakrywania do Wigilijnego stołu.  
*Wykonanie świątecznych Mikołajów z kolorowej tektury i waty.  
*Świąteczne stroiki 
*Ozdoby choinkowe z papieru.   
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*Nauka słów i melodii najpiękniejszych polskich kolęd: ,, Cicha noc”,  
,, Lulajże Jezuniu „ ,, W żłobie leży”. 
*,, Świetlicowy koncert kolęd”- uroczystość przy choince 

 

23.12.2020 -03.01.2021 – PRZERWA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNA 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

04.-08.01.2021 Miłe wrażenia z Świąt Bożego 
Narodzenia.  
 
Powitanie Nowego Roku 

*Pogadanka na temat potrzeby jedzenia warzyw i owoców  w okresie zimy dla 
dobra organizmu. 
*Składanie życzeń noworocznych swoim kolegom i koleżankom. 
*Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się podczas składania życzeń 
personelowi szkoły , kolegom, koleżankom. 
*Zapoznanie z wierszem J. Kierata ,, Dwunastu braci”. 
*Wypowiedź uczniów na temat sposobów przywitania Nowego Roku: Czego 
dotyczą noworoczne życzenia i jakie są nasze marzenia i plany? 
*Czytanie przysłów związanych z Nowym Rokiem i wyjaśnianie ich znaczeń np. 
,, Z Nowym Rokiem- nowym krokiem”. 
*Swobodne wypowiedzi dzieci na temat 
 ,, Dlaczego ludzie korzystają z kalendarza, czy możliwe byłoby życie bez 
kalendarza?”. 
*Tworzenie własnego kalendarza 
*„Noworoczne  obyczaje” -wprowadzenie  dzieci  
w tematykę witania Nowego Roku i żegnania Starego Roku w różnych 
miejscach na Ziemi, wyjaśnienie znaczenia słów „Do siego roku”. 
 *Malowanie farbami plakatowymi na temat ,, Sztuczne ognie w noc 
sylwestrową”. 
*Rysowanie postaci Starego i Nowego Roku.  
*Wysłuchanie piosenki ,, Przybył Nowy Roczek”. 
*Śpiewanie kanonu noworocznego ,, Biją dzwony , dzwonią dzwony”. 
*Układy taneczne do nagrań zimowych 
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Data Blok tematyczny Opis działań 

11.-15.01.2021 Zima w pełni. 
 
 

*,,Zima w mieście ”-rysunek wykonany pasta do zębów 
*Rytmiczne recytowanie przysłowia ,, Miesiąc styczeń- czas do życzeń”.  
*Zimowe krajobrazy – malowanie farbami przedstawiając piękno zimowej 
aury. 
*Umiejętność dostrzegania cech charakterystycznych dla pór roku.  
*Korzystanie ze świeżego powietrza – ochrona przed wpływem zmiennych 
warunków pogodowych (wiatr, śnieg, niskie temperatury. 
*Rozmowy z nauczycielem o tym „Czy śnieg jest czysty?”. Zapoznajemy się ze 
zmiennymi właściwościami śniegu – topnienie, przeprowadzamy 
doświadczenia w celu sprawdzenia stanu czystości śniegu.  
*Pogadanka na temat zasad obowiązujących podczas zabaw na śniegu i lodzie.  
*Rozmowa z dziećmi na temat – dlaczego dzieci lubią zimę ? 
*Tworzenie kodeksu ,, Bezpieczne zabawy zimą”.  
*Głośne czytanie baśni H. Ch. Andersena ,, Królowa śniegu”.  
*Słuchamy wiersza I. Salach „Śnieg”., M. Konopnickiej „Zła zima”, w oparciu 
 o wiersz bierzemy udział  w zabawie ortofonicznej- ćwiczymy mięśnie warg 
przy wymawianiu głosek „hu-hu-ha”. 
*Zainspirowani oglądaniem zamarzniętych szyb rysujemy na ciemnym 
kartonie białą kredą na temat „Mróz na szybie”. 
*Malowanie z wykorzystaniem białej i niebieskiej farby plakatowej na temat  
,, Pałac Pani Zimy”.  
*Bałwan- malowanie na niebieskim papierze białą farbą-  zaznaczonych kół, 
ułożonych w kształt bałwana. 
*Słuchanie utworu Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku,, Zima”. 
*Gry i zabawy ruchowe ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu 
z akcentem na szybkość i wytrzymałość.  
*Ćwiczenia uspokajające – leżenie na plecach głębokie wdechy 
 i wydechy. 
*Malowanie farbami plakatowymi na temat  
,, Zimowy las”.  
,*, Płatki śniegu ” wycinanie nożyczkami . 
*,,Zimowe drzewo” – praca z bibuły. 
*,, Pani Zima ”- portret zimy. 
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Data Blok tematyczny Opis działań 

18.-22.01.2021 Obchody dnia Babcia i dziadek *Pogadanka na z uczniami na temat ,, Jak mogę pomóc ludziom starszym?”.  
*Rozmowa na temat  znaczenia osób starszych w naszych rodzinach. 
*Rozmowa na temat działań sąsiedzkich klubów seniora - wizyta gościa, który 
uczestniczy i przewodniczył w takich spotkaniach  
 *Pogadanka o potrzebie okazywania szacunku i serdeczności dla ludzi 
starszych 
 *Wspólne redagowanie życzeń dla babć i dziadków.  
*Czytanie opowiadania I. Landau ,, Babcia też człowiek”. 
*Układanie scenek na temat ; W czym mogę pomóc dziadkom ? 
*Portret babci i dziadka -malowanie farbami plakatowymi.  
*Kwiaty dla babci – wyklejanka.  
*Przygotowanie laurek na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
*„Święto Dziadków”- wykonanie gazetki tematycznej.  
*Taniec dla Babci i Dziadka 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

25.-29.01.2021 Bezpieczne ferie 
 
 
Bezpieczne zabawy zimą na 
śniegu i lodzie 

*Praca w grupach jak się zachowywać podczas ferii, na co zwracać uwagę 
*Rozmowa na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw  
na śniegu ,, Moje zdrowie w moich rękach „- wpajanie nawyku odpowiedniego 
zachowania. 
*Ustalenie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu i sportów zimowych. 
*Rozumienie potrzeby przebywania na świeżym powietrzu  w okresie zimy – 
hartowanie organizmu. 
*Tworzenie plakatów: bezpieczne ferie  
*Wykonanie dowolną techniką plastyczną  ilustracji pt. ,, Zabawy zimowe”.  
 

 

 
01-14.02.2021 FERIE ZIMOWE 
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Data Blok tematyczny Opis działań 

15.-19.02.2021 Walentynki 
 
Tydzień na Antarktydzie 

*historia Walentynek 
*praca plastyczna „ Miłość”- dowolną techniką 
*rozmowa na temat uczuć  
 
*zapoznanie dzieci z klimatem panującym na Antarktydzie 
*poznanie mieszkających tam zwierząt 
* czytanie bajek o tej tematyce 
*prace plastyczne- mieszkańcy Antarktydy 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

22-26.02.2021 Tydzień w dżungli *zapoznanie dzieci z klimatem panującym w dżungli 
*poznanie mieszkających tam zwierząt 
* czytanie bajek o tej tematyce 
*prace plastyczne- mieszkańcy dżungli 
*tor przeszkód - w dżungli  

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

01.-05.03.2021 Tydzień w oceanie *zapoznanie dzieci z klimatem panującym w oceanie 
*poznanie mieszkających tam zwierząt 
* czytanie bajek o tej tematyce 
*prace plastyczne- mieszkańcy oceanu 
*zaproszenie Pani oceanograf, podróżniczka - pracownik Gdyńskiego 
Akwarium  
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Data Blok tematyczny Opis działań 

08.-12.03.2021 Dzień Kobiet 
 
Tydzień na pustyni 

*„Bycie mamą – łatwa czy ciężka praca?” – rozmowa kierowana. 
Kształtowanie szacunku dla pracy kobiet. 
*„Jak można uczcić Dzień Kobiet?” – dyskusja grupowa. Zachęcanie dzieci do 
swobodnych wypowiedzi. 
* „Gdyby na świecie zabrakło kobiet, to…” – burza mózgów. Kształtowanie 
kreatywności dzieci. 
* „Za co cenię kobiety   z mojej rodziny – mamę, babcię, siostrę, ciocię 
*Zapoznanie się   z życiorysem Marii Skłodowskiej – Curie oraz Wisławy 
Szymborskiej. Rozmowa  na temat znanych kobiet osiągających sukcesy                
w życiu zawodowym. 
* „Kobiety w polskim sporcie” – przedstawienie osiągnięć Justyny Kowalczyk, 
Agnieszki Radwańskiej oraz Otylii Jędrzejczak. Rozmowa kierowana dotycząca 
Polek odnoszących sportowe sukcesy na świecie. Rozbudzanie zamiłowania do 
aktywności fizycznej 
*„Kwiat na Dzień Kobiet” – wykonanie papierowego kwiatka   z użyciem 
kolorowej bibuły, papieru  i drewnianych patyczków. Doskonalenie motoryki 
małej. 
 *„Laurka z okazji święta wszystkich kobiet” – praca plastyczna techniką 
dowolną. Rozbudzanie kreatywności dzieci. 
*„Portret kobiety, którą podziwiam” – praca plastyczna techniką malowania 
farbami. Wdrażanie  do dbania o porządek  w miejscu pracy. 
 
*zapoznanie dzieci z klimatem panującym na pustyni 
*poznanie mieszkających tam zwierząt 
* czytanie bajek o tej tematyce 
*prace plastyczne- mieszkańcy pustyni 

 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 



24 
 

15.-19.03.2021 Zdrowo, kolorowo jem. *Pogadanka co to jest zdrowe odżywianie itp 
*Film o zdrowym odżywianiu się 
*Film o jedzeniu owoców warzyw 
*Film o jedzeniu słodyczy w dużej ilości 
*Wykonanie ulubionego warzywa z krepy 
*Mój talerz zdrowego jedzenia praca wykonana dowolną techniką 
*Robimy sałatkę owocową, warzywną lub zdrowe kanapki 
* zdrowe i kolorowe koktajle 
* słuchanie piosenki „Witaminki” 
* wspólne tworzenie piramidy żywienia 
*wyklejanka „zdrowe zakupy” wycinanka z gazet  

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

15.-19.03.2021 Muzyka łagodzi obyczaje- tydzień 
muzyki 

*„Namaluj muzykę” – malowanie ruchem emocji wywołanymi muzyką 
klasyczną. Relaksacja  i odprężenie. 
 *Zabawy integracyjno -ruchowe inspirowane metodą ruchu rozwijającego W. 
Sherborne. Zachęcanie do życzliwej atmosfery podczas przebywania w 
świetlicy szkolnej. 
*poznanie różnych rodzaju muzyki i  
*.„Łańcuszek ludzi” – zabawa ruchowa. Integracja grupy. 
*Niebezpieczny hałas” – rozmowa kierowana na temat zagrożeń, jakie niesie 
za sobą ciągłe przebywanie w hałasie. 
*„Dlaczego należy unikać miejsc, w których jest bardzo głośno?” – dyskusja 
grupowa dotycząca wpływu hałasu na życie człowieka. Wdrażanie                                  
do przestrzegania prawidłowych nawyków higienicznych. 
* „W ciszy więcej usłyszysz” – akcja promująca pozytywny wpływ ciszy na 
organizm człowieka. Przejście z plakatami po korytarzu podczas długiej 
przerwy. 
 *„Nie trzeba krzyczeć, bo świetnie się bawić!” - prezentacja przykładowych 
„cichych zabaw” przez nauczyciela. Zachęcanie do zabawy w ciszy. 
*Słuchanie muzyki relaksacyjnej  i odprężającej 
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Data Blok tematyczny Opis działań 

22.-26.03.2021 W poszukiwaniu Wiosny 
 

*Wiosenny spacer do szkolnym ogrodzie. Zwrócenie uwagi na zmiany 
zachodzące w przyrodzie. Poznawanie zwiastunów wiosny. 
*Poznawanie zmysłowe pierwszych wiosennych kwiatów – wąchanie, 
dotykanie, określanie koloru. Poszerzenie wiedzy o wiosennej faunie i florze. 
*Quiz dotyczący pierwszych zwiastunów wiosny. Poszerzenie wiedzy o 
wiosennej faunie i florze 
.*„Jak mogę pomóc rodzicom w wiosennych porządkach?” – burza mózgów. 
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. 
*„W marcu jak w  garncu” – rozmowa kierowana dotycząca możliwości 
kreatywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
* Poszerzenie wiedzy o wiosennych zwyczajach. Integracja grupy. 
 * słuchanie  wiersza J. Brzechwy „Przyjście wiosny”,  T. M. Massalskiej                            
„W gospodarstwie”. Wzbogacenie słownictwa. 
 
*Wykonanie wiosennej Marzanny przy użyciu dostępnych w świetlicy 
materiałów. Rozwijanie kreatywności dzieci. 
 *„Marcowa pogoda” – praca plastyczna z wykorzystaniem pasteli. Zwrócenie 
uwagi na estetyczne wykonanie. 
 *„Wiosenny pokaz mody” – samodzielne wykonanie wiosennych ubrań z 
użyciem szarego papieru i kolorowych pisaków. Rozwijanie kreatywności 
dzieci. 
*Wspólne wykonanie portretu „Pani Wiosny”- technika kolażu. 
Malujemy Panią Wiosnę przy muzyce „Wiosna, ach to ty!”  
M. Grechuty-  
* Rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce wiosennej - praca w grupach 
*Jak dbać o zdrowie wiosna ?- pogadanka 
 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

29.03.-31.03.2021 Tradycje i zwyczaje Świąt 
Wielkanocnych 
 

*Kształtowanie umiejętność kulturalnego zachowania się podczas posiłku. 
*Nauka prawidłowego nakrywania do stołu. 
 *Zapoznanie z tradycjami  i obrzędami wielkanocnymi (święcenie palemek, 
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malowanie pisanek, świąteczne śniadanie) na podstawie tekstu  
„ Wielkanoc na wsi”. 
*Pogadanka na temat ,, Jak świętujemy śmigus – dyngus?”. 
*Poznanie nazw jaj wielkanocnych (kraszanki, pisanki, skrobanki, malowanki, 
naklejanki). 
*Tradycje Świąt Wielkanocnych w innych krajach Europy. 
*Wspólne układanie wielkanocnych życzeń. 
*Szukanie i czytanie ciekawostek na temat Świąt Wielkanocnych  
w czasopismach dziecięcych. 
*Wysyłamy kartki świąteczne do najbliższych – umiejętne adresowanie 
kopert, zapoznanie z nazwą: adresat, nadawca, znajomość adresów. 
*Tworzenie krótkich form literackich o Świętach Wielkanocnych.  
Wysłuchanie wiersza K. Ćwierka pt. ,, Palmowa niedziela” zapoznanie uczniów 
z symboliką palmy wielkanocnej. 
*,, Wielkanocny  koszyk ”- wycinanka. 
*,, Papierowa serwetka do koszyczka” – wycinanka. 
*Kartki z elementami wielkanocnymi. 
*Żonkile z bibuły karbowanej i patyczków do szaszłyków. 
*Wyklejanie baranka z włóczki. 
*Kolorowanie obrazków świątecznych.  
*Palmy na niedzielę palmową z bibuły i patyczków do szaszłyków.  
*Zabawa ruchowa ,, Skaczemy jak zajączki”. 
 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

07.-09.04.2021 Szlachetne zdrowie – zapoznanie 
z pracą lekarzy i pielęgniarek. 
 
Przypomnienie zasad higieny 

*Zapisanie wskazówek dla dzieci dotyczących higieny odpoczynku  
po lekcjach- burza mózgów. 
*Spotkanie z pielęgniarka szkolną – rozmowa na temat zdrowia. 
*Konkurs wiedzy o zdrowiu. 
*Jak należy zachować się w gabinecie lekarskim ?- pogadanka.  
*Rozmowa na temat „ Dlaczego należy dbać o zdrowie ?”. 
*Praca pielęgniarki szkolnej , czy jest ważna ?- burza mózgów..  
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*Nauka udzielania pierwszej pomocy.  
*Telefony alarmowe : 999, 998 , 112- kiedy możemy ich używać.  
*Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej. 
*Powiedzenia i przysłowia związane ze zdrowiem- wyjaśnienie znaczeń.   
*Inscenizacja utworu S. Jachowicza ,, Chory kotek”. 
*Wykonanie plakatu „Jak zapobiegać chorobom?”. 
*Wykonanie pracy -Przyjazna Pielęgniarka 
*Słuchanie piosenki „Śnieżnobiały uśmiech” . 
*Nauka piosenki ,, Myję  zęby”. 
 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

12.-16.04.2021 Dbajmy 
o środowisko. 

 

*Zasianie i pielęgnacja roślin np. fasoli – prowadzenie dziennika przyrodnika 
*Oglądanie albumów przyrodniczych i czytanie ciekawostek na temat naszej 
planety.  
*Układanie haseł o ochronie środowiska na podstawie posiadanej wiedzy i 
tekstu R. Prymusa ,, Fruwające drzewo”. 
*Praca ze słownikiem : wyjaśnienie pojęcia ,, przyrodnik”. 
*Sformułowanie regulaminu młodych przyrodników.  
*Wymyślanie haseł propagujących ekologię . 
 *Projektowanie i wykonanie plakaty,, Ziemia – moja planeta”. 
*,, Kwitnące drzewo – praca plastyczna wykonana pastelami  
i kredkami świecowymi.  
*Wykonanie tabliczek  
,, Szanuj zieleń”,  
,, Nie depcz trawników”. 
,, Drzewo daje życie”- rysunek kredkami ołówkowymi.  
*zajęcia o segregowaniu materiałów wtórnych 
* Przyczyny zatruwania wód, powietrza i gleby 
 ( ścieki przemysłowe 
 i ścieki z gospodarstw domowych, dym  
z kominów, wysypiska śmieci)- pogadanka.  
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Data Blok tematyczny Opis działań 

19.-23.04.2021 Obchody Dnia Ziemi 
 
Dzień Książki 

 

*Jak mogę pomóc Ziemi ?’’ – swobodne wypowiedzi.  
*,, Jak myć ręce  i zęby , aby oszczędzać wodę ?”- zadania praktyczne 
* Dzień Ziemi- swobodne wypowiedzi uczniów na temat szacunku do naszej 
planety.  
*Pogadanka na temat segregacji odpadów i śmieci – wdrażanie uczniów do 
poszanowania Ziemi.  
* ,, Moja rodzina , a ekologia”- omówienie właściwych rozwiązań 
*Filmy, prezentacje na temat ekologii  
*Eko strażnik- praca plastyczna 
 
*Rozmowa z dziećmi na temat to zrobić z niepotrzebnymi książkami 
*Moja ulubiona książka i czasopismo – rozmowa z uczniami. 
*Pogadanka z uczniami na temat roli książki w życiu człowieka 
 ,, Książka to najlepszy przyjaciel”.  
*Rozmowa na temat szanowania książek. Wizyta w bibliotece szkolnej. 
*Dlaczego warto czytać książki?- pogadanka. 
*Różnice pomiędzy czytaniem książek a oglądaniem filmu  
*Film jak powstaje książka 
*Jak należy korzystać ze słowników i encyklopedii?- ćwiczenia praktyczne. 
*Kalambury- odgadywanie tytułów książek przez grupę.  
*Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator,okładka, ilustracja. 
 *Jak powstaje książka – jej struktura i budowa. 
 *Książka dawniej i dziś – burza mózgów.  
*Ćwiczenia w głośnym czytaniu najpiękniejszych baśni 
 i bajek różnych autorów.  
* Projektuje własną książkę 
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Data Blok tematyczny Opis działań 

26.-30.04.2021 Majowe święta 
 

*Czym jest Unia Europejska ? - pogadanka.  
*Utrwalenie znajomości  polskich symboli narodowych i porównanie ich 
 z symbolami UE.  
*Przypomnienie podstawowych zasad zachowania się wobec symboli 
narodowych 
*Wzbogacenie słownictwa uczniów o terminy dotyczące historii świąt 
majowych. 
*Flaga polski i unii- praca plastyczna  
*Opowiadanie o Konstytucji 3 maja i czasach kiedy powstała.  
*Oglądanie reprodukcji obrazu Jana Matejki  
,, Konstytucja 3 maja”- poznanie postaci malarza i postaci historycznych 
znajdujących się na obrazie.  
*Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy "być patriotą”? 
* Quizy dotyczące majowych świąt 
*Wykonanie płaskorzeźby godła państwowego  – wyklejanie plasteliną. 
*Gołąb – symbol pokoju. Odrysowywanie  
od szablonu, wycięcie i łączenie elementów ptaka. 
Barwy majowe – wykonanie biało- czerwonych chorągiewek 
*nauka piosenki ”Jesteśmy Polką i Polakiem” 
 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

04.-07.05.2021 Na majówkę – spacery 
i wycieczki. 

*,, Łąka w maju ”- malowanie farbami.  
*Zabawy ruchowe przy muzyce  
*Poznawanie gatunków roślin chronionych – przeglądanie albumu 
przyrodniczego. 
*Wypowiedzi uczniów na temat pogody  
i zmian w przyrodzie w maju. Odgłosy pogody - deszcz, wiatr, burza  
*Majowe kwiaty – poznawanie nazw kwiatów i roślin zielonych w naszej 
okolicy.  
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*,, Najpiękniejszy kwiat”- wyklejanie kuleczkami z plasteliny.  
*Poznajemy kwitnące drzewa. 
 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

10.-14.05.2021 Moje miasta Rumia *dzieci rysują  mapę ciekawych miast Rumi, spacer po Rumi oczami dziecka  
* szukanie ciekawostek o swoim mieście 
*czytanie historii miasta 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

17.-21.05.2021 Świetlica w muzeum *Przypomnienie zasad panujących w muzeum  
*Wirtualny spacer po najsłynniejszych muzeach  
*Robienie wymyślonych eksponatów 
*Nawiązanie kontaktu z muzeum Emigracji w Gdyni  

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

24.-28.05.2021 Święto mojej mamy. 
 

*Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ,, Dlaczego kocham moją mamę ?”.  
 
*Pogadanka „Zawody naszych mam”. 
*Rozmowa z uczniami na temat ,, Dlaczego mamy bywają niekiedy smutne?”.  
*Redagowanie życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Matki.  
*Słuchanie opowiadania  
J. Papuzińskiej ,, Czar dla mamy ” z książki ,, Nasza mama czarodziejka”.  
*Układanie wierszyków i opowiadań o mamie.  
*Wykonanie korali z makaronu. 
*Laurka dla mamy – pachnące kwiatki. 
*Portret mojej mamy- rysunek ołówkiem.  
*Serce  – upominek dla mamy.  
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Data Blok tematyczny Opis działań 

31.05-04.06.2021 Międzynarodowy Dzień Dziecka  
 

*Dzieci, ich prawa i obowiązki – burza mózgów.  
*„Dzieci różnych narodowości” – rozmowa z dziećmi, oglądanie zdjęć, 
albumów . 
*Zapoznanie z prawami dziecka (Karta Praw Dziecka):  prawem do miłości, 
szacunku, zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych ,wyrażania 
niezadowolenia, własnego zdania. 
*Zapoznanie dzieci z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez 
dzieci (Order Uśmiechu) 
słuchanie wiersza pt.: „Prawa ucznia” Marcina Brykczyńskiego.  
*Pisanie listów lub malowanie obrazków do dzieci z innych krajów. 
*Czytanie fragmentów książki A. Lindgren,, Dzieci z Bullerbyn”.  
*Moi koledzy z różnych stron świata” – praca plastyczna. 
*,, Mój wymarzony Dzień Dziecka” – praca plastyczna dowolna techniką”.  
*,, Domek dla dzieci ” – rysunek z ziarenek. 
* Zabawy na świeżym powietrzu z okazji Dnia Dziecka – gry i zabawy ruchowe, 
konkurencje sportowe z nagrodami i upominkami. 
*słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „ Kolorowe dzieci”.„ Wszystkie dzieci nasze 
są”. 
 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

07.-11.06.2021 Hobby dzieci *wprowadzenie do tematu, co to jest hobby i dlaczego warto je mieć 
*Dzieci prezentują swoje hobby 
* codziennie różna grupa prezentuje swoje zainteresowania 
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Data Blok tematyczny Opis działań 

14.-18.06.2021 Wakacje  tuż, tuż… 
 

*Gdzie na wakacje? - praca z mapa Polski  
i przewodnikami turystycznymi- szukanie odpowiedniego miejsca na wakacje.  
*Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ,, Jak bezpiecznie podróżować”.  
*Przypomnienie numerów alarmowych : 999, 998, 997.  
*„Wakacyjne przestrogi” - rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznego 
zachowania w czasie wakacji. 
*Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – 
rozmowa. 
*Zasady bezpieczeństwa na drodze – rozmowa. 
*Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zbliżającego się lata  
i sposobów spędzania wolnego czasu.  
*„Zgubiłem się” – zabawa dramowa.  
 *Zapoznanie z wierszem „Wakacje”. 
*Mój przepis na udane lato – pisemna praca w grupach. 

*Rozwiązywanie i układanie zagadek , rebusów związanych 
 z nadchodzącym latem.  
*Układanie wakacyjnego regulaminu- praca  
w zespołach zadaniowych.  
*Piszemy listy i pocztówki – nauka adresowania kopert i układania pozdrowień  
z wakacji. 
 *„Moje wymarzone wakacje” – technika dowolna. 
*Praca plastyczna,, Lato”.  
*Malowanie palcami- nowe doświadczenie.  
*tworzenie pojemnika na wakacyjne pamiątki 

 

 

Data Blok tematyczny Opis działań 

21.-25.06.2021 Dzień Ojca (23.06.2020) 
 

Dzień wędkarza (23.06.2020) 
 

*Wypowiedzi dzieci na temat swoich rodzin, jej członków. 
*„Mój tata jest...” – burza mózgów. 
*praca origami koszula z krawatem plus życzenia  
*Zapoznanie z wierszem „ Kocham go ”T. Kubiaka. 
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Zakończenie roku szkolnego 
(25.06.2020) 

*Układanie życzeń dla taty z rozsypanki wyrazowej.  
*,, Mój tata” – próba charakterystyki – tworzenie portretu 
*Laurka dla Taty. 

*Jakie hobby ma mój tata ?– rozmowa. 

*Zapisanie wypowiedzi dzieci na wielkim plakacie przedstawiającym tatę.  
 
* poznanie hobby wędkowanie 
* malowanie ryby 
*robinie własnej wędki 
 
*Wyścigi na wesoło – zabawy zręcznościowe.  
*,, Zegnaj szkoło na wesoło”- praca plastyczna dowolną techniką. 
*Zabawa ruchowa,, Lustro”.   
 

 

 

 

Opracowały: Patrycja Schwann 
                             Natalia Nazarko 
 


