
PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Termin 

realizacji 
Hasła tygodnia 

Pogadanka, 

rozmowa 

Zajęcia 

czytelnicze 

Zajęcia audio- 

wizualne 

Zajęcia 

praktyczno- 

plastyczne 

Gry i zabawy 

dydaktyczne 

Sport, rekreacja. 

Zabawy ruchowe 
Uwagi i cele 

 

01—09. 09 

 

Witaj szkoło! 

 

Powitanie 

wszystkich 

uczestników 

świetlicy. 

Omówienie 

dziennego 

rozkładu zajęć 

świetlicowych 

 

 

Zapoznanie  

z regulaminem  

i zasadami 

obowiązującymi 

w świetlicy. 

Przedstawienie 

zasad BHP 

 

Zabawa przy 

piosence “Wesoło 

nam” 

 

“Plecak pełen 

wspomnień”-  

malowanie 

pocztówki  

z wakacji 

 

Zabawy 

integracyjne 

 

Gry i zabawy na 

szkolnym placu 

zabaw, boisku 

szkolnym  

 

Dlaczego ważne 

jest 

przestrzeganie 

regulaminu 

świetlicy 

 

12—16. 09 

 

Bezpieczny 

Świetlik 

 

Bezpieczna 

szkoła- zasady 

bezpieczeństwa 

na boisku, placu 

zabaw, korytarzu 

szk., toalecie 

 

 

Czytanie wiersza 

W. Chotomskiej 

“Gdy zamierzasz 

przejść przez 

ulicę” 

 

Nauka piosenki 

“Światła 

drogowe” 

 

Znaki drogowe- 

kolorowanie 

kredką pastelową 

 

Grupowanie 

znaków 

drogowych 

 

Zabawy na 

szkolnym placu 

zabaw 

 

Zachowanie 

bezpieczeństwa 

w szkole 

 

19—23. 09 

 

Powitanie jesieni 

 

Rozmowa na 

temat zmian 

zachodzących  

w przyrodzie 

jesienią  

 

 

Czytanie wierszy 

o jesieni “Jak nie 

kochać jesieni” 

 

Nauka piosenki 

“Jesienna 

pogoda” 

 

Praca plastyczna 

“Jesień”, 

Wykonanie 

jesiennej 

dekoracji sali 

 

Jak powinniśmy 

ubierać się 

jesienią  

 

Szukanie 

jesiennych 

skarbów 

 

Jak rozpoznać 

jesień? 

 

26—30. 09 

 

Jestem 

kulturalny i jest 

mi z tym dobrze 

 

 

Rozmowa 

kierowana na 

temat sposobu 

zachowania  

 

Nauka wiersza 

“Uśmiechnięta 

Zuzia”, “Dzień 

dobry” 

 

Wysłuchanie 

piosenki “Kwoka” 

Akademia Pana 

 

Wykonanie 

gazetki – jak być 

kulturalnym 

 

 

Zabawy 

integracyjne 

 

 

Zabawy na 

szkolnym placu 

zabaw 

 

 

Zasady dobrego 

wychowania 

 



i traktowania 

innych 

 

 Kleksa, Piosenka 

bardzo kulturalna 

 

 

03—07. 10 

 

Zwierzęta 

naszymi 

przyjaciółmi 

 

Jak zwierzęta 

przygotowują się 

do zimy- 

rozmowa 

kierowana 

 

Wiersz R. 

Grońskiego “Po 

co właściwie 

trzymać psa” 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenki “Kundel 

Bury” 

 

“Mój pupil” - 

praca kredka  

i pastelami 

 

Wystawa psów- 

praca  

z ilustracją, 

oglądanie atlasu 

psów, poznanie 

różnych ras 

 

Zabawy ruchowe 

na boisku 

szkolnym z 

wykorzystaniem 

dostępnego 

sprzętu 

rekreacyjno-

sportowego 

 

 

Kształtowanie 

postawy 

opiekuńczości 

odpowiedzialnoś

ci za pupila 

 

10—14. 10 

 

Dzień Edukacji 

Narodowej 

 

Kilka słów  

o naszej Pani- 

rozmowa  

z dziećmi nt. 

pracy 

nauczyciela 

 

 

Czytanie wiersza 

“Słowa dla naszej 

Pani”  

Cz. Janczarski 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenki 

“Piosenka dla 

nauczyciela” 

 

“Laurka dla 

naszej Pani” - 

technika dowolna 

 

“Cechy idealnego 

nauczyciela” - 

burza mózgów 

 

Zabawy 

sprawnościowe 

na boisku 

szkolnym 

 

Wyrabianie 

szacunku do 

pracowników 

szkoły 

 

17—21. 10 

 

Jesień w sadzie, 

ogrodzie i lesie 

 

Dary jesieni  

z pola, lasu  

i ogrodu- 

rozmowa 

kierowana 

LEŚNE 

PRZYGODY - 

opowiadania 

"Dary jesieni" 

AUDIOBOOK 

 

 

Słuchanie pios. 

“Przyszła jesień”, 

Dlaczego liście 

zmieniają 

kolor i spadają  

z drzew? Film 

edukacyjny 

 

 

“Jesienne liście”- 

praca plastyczna 

,”Grzyby  

z papieru” 

 

Rodzaje grzybów, 

oglądanie atlasu 

grzybów- 

pogadanka.   

Grzyby jadalne  

i trujące - zgaduj 

zgadula 

 

 

Zabawy 

rytmiczno- 

ruchowe 

 

Przygotowanie 

zwierząt  

i ptaków do zimy 

 

24—28. 10 

 

“Spieszmy się 

kochać ludzi, tak 

szybko odchodzą” 

 

Rozmowa  

z dziećmi na 

temat znaczenia 

świąt Wszystkich 

Świętych 

 

“Szara godzina” E. 

Szelburg 

Zarembina 

 

Odczuwanie 

muzyki- 

określanie 

nastroju do 

wybranego 

utworu 

 

“Nie taki duszek 

straszny” - praca 

białą kredką na 

czarnym tle, 

“Chryzantemy” - 

praca plastyczna 

 

Wyjaśnienie 

symboliki grobu 

Nieznanego 

Żołnierza,  

Pamięć  

 

Gry i zabawy na 

boisku szkolnym 

 

Pamiętajmy  

o tych,  

co odeszli 



o zmarłych. 

Zachowanie na 

cmentarzu 

 

 

31.10—04. 11 

 
Światowy Dzień 

Bajek 

 

Pogadanka nt. 

postaci z bajek, 

ich charakterów 

oraz szukanie 

morałów 

zawartych  

w bajkach. 

 

 

Czytanie bajek  

z świetlicowej 

biblioteczki 

 

Zabawa przy 

piosence -  

“Ta kaczuszka  

dzióbek ma”  

 

Wykonanie 

zakładki do 

książki 

 

Zabawa 

“Kalambury” 

- jaka to bajka. 

 

Zabawy ruchowe 

na boisku 

szkolnym 

 

Zachęcanie 

 dzieci  

do czytania 

książek 

 

07—11. 11 

 

Narodowe Święto 

Niepodległości 

 

 

Rozmowa  

z dziećmi nt. 

odpowiedniego 

zachowania się 

podczas 

uroczystości 

państwowych  

i szkolnych 

 

Czytanie wiersza 

W. Bełzy: 

“Kto Ty jesteś” 

 

Wysłuchanie 

Hymnu naszego 

kraju 

 

Wykonanie  

“Kotylionu”  

z elementami 

barw naszej flagi 

zgodnie  

z instrukcją  

nauczyciela 

 

Zgadywanka  

“Co to za miasto?” 

Prezentowanie 

widokówek 

 I obrazków  

z różnych części 

kraju  

 

 

Zabawy na boisku 

szkolnym - 

Doskonalimy 

krok marszowy 

 

Wzmacnianie 

tradycji 

narodowych 

 

14—18. 11 

 

Znajdź się wśród 

życzliwych 

 

Pogadanka  

o znaczeniu 

zwrotów 

grzeczno-
ściowych 

 

Czytanie 

fragmentów 

książki “ABC 

dobrego 

wychowania”  

J. Gumowskiej 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie: 

“Piosenka  

o przyjaźni” 

 

Ordery 

życzliwości - 

praca z papieru 

 

Kto to jest 

Człowiek 
Życzliwy? - 

burza mózgów 

 

Zabawy na 

szkolnym placu 

zabaw, boisku 

szkolnym 

 

Umiemy 

przepraszać  

i przyznawać się 

do błędu. 

 

21—25. 11 

 
Światowy Dzień 

Misia 

 

Historia mojego 

misia. 

Prezentacja 

swoich misiów 

 

“ 

Złotowłosa i trzy 

misie …" 

 

Zabawa przy 

piosence  

“Jadą, jadą misie 

…" 

 

Lepienie  

z plasteliny 

wizerunku Misia 

Uszatka 

 

Układanie puzzli 

z obrazkiem 

misia 

 

Zabawy na 

szkolnym placu 

zabaw 

 

Szanujemy nasze 

zabawki 

 

28.11—02.12 

 

W świecie wróżek  

i czarodziejów 

 

Zapoznanie dzieci  

 

Głośne czytanie - 

“Cudowny pyłek” 

 

Zabawa 

Andrzejkowa 

 

“Zaczarowany 

klucz”-  

  

Zabawa na boisku 

szk.  

 

Rozważamy 

wartość darów 



 

 

 

 

Listy do Świętego 

Mikołaja 

z tradycjami 

andrzejkowymi 

 

 

 

Kim był Święty 

Mikołaj? - burza 

mózgów 

 

A.  Gierun  

 

 

 

  
“Święty Mikołaj” - 

legenda 

M. Strzelecki 

 

 

 

 

 

Nauka piosenki 

“A Mikołaj pędzi,  

a Mikołaj gna” 

odwzorowanie, 

ozdabianie 

 

 

 

Portret Mikołaja  

-odrysowanie,  

wycinanie, 

sklejanie  

 

Zabawa “Kim 

będę jak 

dorosnę”,  

 “Niewidzialne 

prezenty” -  

“Raz, dwa, trzy 

Baba Jaga patrzy 

 

 

Zabawy na boisku 

szkolnym. 

Lepienie bałwana 

materialnych i 

niematerialnych 

 

05—09. 12 

 

Pomagamy 

zwierzętom 

przetrwać zimę  

 

Jak należy 

opiekować się 

zwierzętami i 

ptakami w zimie - 

burza mózgów 

 

Głośne czytanie 

“Świat wokół nas” 

Encyklopedia 

ilustrowana 

‘ 

Słuchanie  

i wspólne 

śpiewanie 

piosenki “Zimowe 

obrazki” 

 

Kolorowanie 

przygotowanych 

obrazków - 

zwierzęta leśne 

 

Kalambury – 

rozpoznawanie 

zwierząt, 

Naśladowanie 

odgłosów 

zwierząt  

 

 

Zimowe zabawy 

na świeżym 

powietrzu 

 

Przypominanie  

o pomocy dla 

zwierząt w porze 

zimowej 

 

 

12—16. 12 

 

Czekamy na 

święta -  

tradycje Świąt 

Bożego 

Narodzenia 

 

Rozmowa  

z dziećmi  

o symbolach, 

zwyczajach  

i tradycjach 

bożonarodzenio

wych 

 

Piękne 

świąteczne 

opowieści 

“Wigilijne 

spotkanie”, 

Wiersz “Choinka” 

B. Lewandowskiej  

 

Piosenka 

“Spotkanie  

z choinką”. Nauka 

wybranej kolędy 

 

Choinka – 

odrysowanie, 

wycinanie, 

ozdabianie. 

Wykonanie ozdób 

choinkowych, 

dekorowanie 

świetlicy, 

Przygotowanie 

kartek 

świątecznych, 

Praca plastyczna 

“Świąteczny 

anioł” 

 

 

Kalambury – 

odgadywanie 

czynności 

związanych ze 

świętami  

 

Zabawy ruchowe 

- “Ubieranie 

choinki”, 

“Łańcuch 

choinkowy”, 

Zabawy na śniegu 

 

Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa 

podczas zabaw 
na śniegu, lodzie 

 

19—23. 12 

 

W klimacie 

Bożego 

Narodzenia- 

 

Jak wyglądają 

święta? - 

swobodne 

 

T. Kubiak 

“Wieczór 

wigilijny”, 

 

Oglądanie filmów 

o tematyce 

świątecznej, 

 

Kartki 

świąteczne - 

wspólne 

 

Nakrywanie do 

stołu - zabawa 

 

Zimowe zabawy 

na świeżym 

 

Rozbudzenie 

radosnego 



świąteczne 

radości 

wypowiedzi 

dzieci 

Opowiadania 

wigilijne “Noc 
cudów”, “Święta - 

wigilijna wieczerza 

przy okrągłym 

stole” 

Wysłuchanie 

bajki 

“Dziewczynka  

z zapałkami”, 

Śpiewanie kolęd 

“Arka Noego” 

 

redagowanie 

życzeń 

świątecznych 

powietrzu – 

lepienie bałwana 

nastroju 

świątecznego 

 

     23—31. 12     Zimowa przerwa świąteczna 

 

02—06. 01 

 

Witamy Nowy Rok 

 

Postanowienia 

noworoczne – 

pogadanka  

z dziećmi 

 

 

Czytanie baśni  

H. Ch. Andersena 
„O 12 miesiącach” 

 

 

Nauka piosenki: 

Uczymy się pór 

roku i miesięcy” 

 

Zimowe 

krajobrazy – 

praca plastyczna 

farbami 

 

Rozsypanka 

wyrazowa -

dobieranie nazw 

miesięcy do pór 

roku 

 

Zabawy ruchowe 

z elementami 

skoku 

 

Kształtowanie 

wrażliwości  

i życzliwości  

w odniesieniu do 

innych ludzi 

 

 

09—13. 01 

 

Bezpieczna zima 

 

Wdrażanie do 

zadbania  

o własne 

bezpieczeństwo 

na śniegu i lodzie 

podczas ferii 

zimowych 

 

 

Głośne czytanie 

tekstu: „Kodeks 

postępowania  

w czasie zimy” 

 

Nauka piosenki: 

„Zima, zima, 

zima” 

 

Zabawy zimowe – 

rysunek kredką 

pastelową 

 

Bezpieczne 

zabawy w czasie 

ferii zimowych – 

burza mózgów 

 

Zabawy na 

świeżym 

powietrzu – 

hartowanie 

organizmu 

 

Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa 

podczas zabaw 

na śniegu  

i lodzie 

 

16 -20.01 

 

Karnawałowe 

szaleństwa 

 

Pogadanka na 

temat tradycji  

i zwyczajów 

karnawałowych 

 

Głośne czytanie 

baśni: 

„Kopciuszek” 

(Bracia Grimm) 

 

Zabawa 

karnawałowo - 

taneczna 

 

Maski 

karnawałowe - 

odrysowywanie, 

wycinanie, 

ozdabianie 

 

Zabawy 

bezpieczne i 

niebezpieczne - 

wspólny podział 

 

Zabawy ruchowe 

na śniegu 

 

Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa 

podczas wspólnej 

zabawy 

 

 

23—27. 01 

 

My się zimy nie 

boimy 

 

Pogadanka na 

temat 

bezpieczeństwa 

podczas zabaw 

zimowych 

 

Głośne czytanie 

wiersza „Zima”  

(J. Czechowicz) 

 

Nauka piosenki 

„Zima zła” 

 

Zimowy pejzaż – 

malowanie białą 

kredą po czarnym 

tle 

 

Pingwinek – 

zabawa ruchowa, 

kształcenie 

świadomości 

 

Zabawy na boisku 

szkolnym 

„Chodzenie po 

śladach” 

 

Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa 

podczas zabaw 

na śniegu  



prawej i lewej 

strony 

 

 

i lodzie 

 

 

Ferie zimowe 30.01. - 12.02. 

 

 

13—17. 02 

 

Różnić się pięknie 

 

Uświadamianie 

dzieciom 

potrzeby 

przyjaźni i jej 

znaczenia  

w życiu 

 

 

Głośne czytanie 

tekstu: „Kosmita” 

(Roksana 

Jędrzejewska- 

Wróbel) 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenki: 

„Zostań moim 

przyjacielem” 

 

Różowe okulary - 

wydzieranka 

 
Ślepiec – zabawa 

ruchowa z 

wykorzystaniem 

opasek 

 

Zabawy ruchowe 

na świeżym 

powietrzu 

 

Prezentowanie 

postawy 

szacunku dla 

siebie i innych 

 

20—24. 02 

 

Zwierzęta wokół 

nas 

 

Pogadanka:  

„Moje 

zwierzątko” – 

swobodne 

wypowiedzi 

dzieci 

 

 

 

Czytanie 

ciekawostek  

o zwierzętach 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenki:  

„Kundel Bury” 

 

Mój przyjaciel 

pies – rzeźba  

z plasteliny 

 

Układamy 

puzzle- różne 

zwierzaki 

 

Zabawy ruchowe 

na śniegu 

 

Kształtowanie 

właściwego 

stosunku do 

zwierząt 

 

27.02—03.03 

 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch 

 

Pogadanka na 

temat zdrowia 

 

Recepta na ciszę-

wspólne 

wypisanie 

przyczyn hałasu 

w świetlicy 

 

 

Nauka i wspólny 

śpiew piosenki 

“Olimpiada  

w Jarzynowie” 

 

Plakat  

“W zdrowym ciele 

zdrowy duch” 

 

Stworzenie przez 

dzieci menu na 

temat “Zdrowa 

żywność- zdrowe 

ciało” 

 

Zabawy ruchowe 

na dworze 

 

Dbamy o swoje 

zdrowie 

 

06—10. 03 

 

Kobiety małe  

i duże - Dzień 

Kobiet 

 

Małe i duże 

kobiety- 

rozmowa na 

temat szacunku 

wobec Kobiet 

 

Głośne czytanie 

wiersza “Tyle 

kobiet dookoła” H. 

Łochocka 

 

Słuchanie  

i nauka piosenki 

“Marzec” - 

piosenka na 

Dzień kobiet 

 

Wykonanie laurki 

na Dzień Kobiet- 

technika dowolna 

 

ABC dobrych 

manier- jak 

zachować się 

wobec mam, 

 

“Kto potrafi” 

zabawa ruchowa 

na dworze 

 

Uświadomienie 

znaczenia pracy 

kobiet 



 nauczycieli, 

koleżanek 

 

 

13—17. 03 

 

Teatr— i Ty 

możesz zostać 

aktorem 

 

Pogadanka nt 

zachowania się w 

teatrze, ubioru do 

teatru 

 

Głośne czytanie 

wiersza “Teatr”  

J. Koczanowska 

 

Słuchanie  

i nauka piosenki 

“Zabawa w teatr z 

królewną Wisłą”. 

 

Kukiełka lub 

pacynka- 

technika dowolna 

 

Nauka 

poprawnej 

wymowy. 

Ćwiczenia  

w mówieniu- 

powtarzanie 

zestawu sylab od 

szeptu do krzyku. 

 

 

Gry i zabawy na 

szkolnym placu 

zabaw 

 

Wspominamy 

nasze 

przedstawienie 

świetlicowe  

i towarzyszące im 

emocje. 

 

20—24. 03 

 

Zwiastuny wiosny 

 

Omówienie 

charakterystyczn

ych oznak 

wiosny, 

wyjaśnienie 

przysłowia  

“W marcu jak  

w garncu” 

 

 

Głośne czytanie 

wiersza 

“Wiosenne 

porządki”  

J. Brzechwy 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenki “Wiosna, 

wiosna ach to ty” 

 

Wiosenny bukiet- 

praca farbami. 

 

Rozwiązywanie 

krzyżówek  

o tematyce 

wiosennej 

 

Gry i zabawy na 

szkolnym placu 

zabaw 

 

Rozbudzanie 

wrażliwości na 

piękno przyrody. 

 

 

27.—31.03 

 

Bezpieczny 

internet 

 

 

Rozmowa  

z dziećmi nt ile 

czasu i jak 

bezpiecznie 

korzystać  

z internetu 

 

 

Głośne czytanie 

“Dzieci w sieci, 

czyli dobre 

maniery  

w Internecie” - 

Z. Staniszewska 

 

Słuchanie 

piosenki “Dzień 

Bezpiecznego 

Internetu”,  

 

 

Praca 

plastyczno- 
techniczna: 

wykonanie  
ilustracji do  
obejrzanych 

filmików  
edukacyjnych 

 

 

Animacje  
edukacyjne o  

bezpieczeństwie 

w sieci 

 

 

Zabawy ruchowe 

z elementami 

Zumby 

 

Zachęcanie do 

pozytywnego 

spędzania czasu 

wolnego 

 

 

 

 

3—07. 04 

 

Sposób na 

zdrowie 

 

Rozmowa  

z dziećmi nt. 

zdrowego stylu 

 

Czytanie wiersza 

M. Konopnickiej 

“O grubej 

Balbinie,  

 

“Było sobie życie” 

- filmy 

edukacyjne dot. 

 

“Apteczka” - 

praca plast.  

z brystolu 

 

Co powinno 

znajdować się  

w apteczce? - 

burza mózgów 

 

Zabawy ruchowe 

na boisku 

szkolnym, 

wyścigi rzędów 

  

Dbamy o nasze 

zdrowie 



życia, roli ruchu 

dla zdrowia 

o katarze  

i pierzynie”. 

 

zdrowia 

człowieka 

 

 

 

 

Laurka dla pani 

pielęgniarki 

6-11.04. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

 

 

10—14. 04 

 

Wielkanocny 

koszyczek 

 

 

Poznajemy 

wielkanocne 

obyczaje — 

pogadanka 

 

 

Głośne czytanie 

“Pisanki”  

R. Piątkowska 

 

 

Oglądanie filmu 

“Wielkanocna 

niespodzianka” 

 

Wykonywanie 

ozdób 

świątecznych - 

kurczaki, pisanki, 

zajączki, baranki 

 

 

Quizy, zagadki  

i krzyżówki  

o tematyce  

wielkanocnej 

 

Gry i zabawy na 

szkolnym placu 

zabaw 

 

Poznajemy 

polskie  

i europejskie 

tradycje  

i obrzędy 

wielkanocne. 

 

 

17—21. 04 

 
Światowy Dzień 

Ziemi 

 

Skąd się biorą 

śmieci i jak 

należy je 

segregować - 

rozmowa 

kierowana 

 

 

Głośne czytanie 

wiersza “Ratujmy 

Ziemię”  

G. Skrzypczak 

 
Śpiewanie 

piosenek “Ziemia 

to wyspa zielona”, 

“Nasza planeta”, 

“Ochroń Ziemię”, 

“Świat od nas 

zależy”, “Świat w 

naszych rękach” 

 

 

“Moja planeta 

Ziemia” — praca  

z papieru 

 

Zajęcia 

porządkowe - 

zbieranie śmieci 

wokół terenu 

szkoły 

 

Zabawy ruchowe 

na świeżym 

powietrzu z 

wykorzystaniem 

plastikowych 

butelek, gazet 

 

Dbamy o czystą 

Ziemię 

 

24—28. 04 

 

Majowe święta 

 

 

Nasze symbole 

narodowe – 

rozmowa 

kierowana 

 

 

Głośne czytanie 

wierszy 

patriotycznych 

Cz.Janczarskiego 

“Barwy ojczyste”, 

“Co to jest Polska” 

 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

“Piosenka małego 

patrioty” 

 

“Flaga Polski” - 

praca plast.- 

techniczna 

 

Hymn Polski - 

układanie tekstu 

hymnu  

z rozsypanki 

 

Zabawy ruchowe 

na boisku 

szkolnym: 

Murarz, zbijak 

 

Uwrażliwienie  

na wartości 

związane  

z Ojczyzną 



 

01—05. 05 

 

Promocja 

zdrowia     

 

Dlaczego należy 

dbać o zdrowie – 

rozmowa 

kierowana 

 

Głośne czytanie 
wiersza „Żyj 

zdrowo 

przykładowo!” 

Nikola Węgorek 

 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenki 

„Witaminki” 

 

Miska owocowa – 

rysunek kredką 

 

„Recepta na 

ciszę” – 

wypisywanie 

przyczyn hałasu 

w świetlicy 

 

Spacer po okolicy 

w poszukiwaniu 

oznak wiosny 

 

Dbamy o własne 

zdrowie 

 

08—12. 05 

 

W świecie 

owadów       

 

Jakie owady 

mieszkają nad 

rzeką- rozmowa 

uzupełniona 

ilustracjami 

 

Głośne czytanie 

wiersza  

„O dziewczynce, 

która bała się…” 

Kalna Beluch 

 

 

Nauka i wspólne 
śpiewanie  

piosenki  

„Bąki z łąki” 

 

Motyl – 

malowanie 

farbami 

 

Rozpoznawanie 

odgłosów 

przyrody 

 

Gry i zabawy na 

boisku szkolnym 

 

Odróżniamy 

owady  

z najbliższego 

otoczenia 

 

15—19. 05 

 

Kwitnący maj 

 

Jakie zmiany  

w przyrodzie 

zachodzą w maju 

– rozmowa 

kierowana. 

 

 

Głośne czytanie 

wiersza “Słonko 

majowe” Adama 

Asnyka 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenki  

“Bal na łące” 

 

Majowe kwiaty – 

praca plastyczna 

 

Poznajemy 

nazwy kwiatów  

i roślin zielonych 

w naszej okolicy 

 

Gry i zabawy na 

boisku szkolnym 

 

Rozwijanie 

poczucia piękna  

i harmonii  

w przyrodzie 

 

22—26. 05 

 

Moja Mama – 

cudowna osoba 

 

Podkreślenie 

ważnej roli mamy 

i taty  

w rodzinie – 

rozmowa 

kierowana 

 

 

Nauka wiersza 

„Kochać”  

J. Myślińska 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenki „A ja 

wolę moją mamę 

 

Wykonanie laurki 

dla mamy- 

technika dowolna 

 

Przysłowia  

o mamie i tacie; 

krótkie 

omówienie 

wybranych 

przysłów 

 

Gry i zabawy 

ruchowe na 

boisku szkolnym 

 

Kształtowanie 

szacunku dla 

rodziców 

 

29.05—02.06 

 

Mój dom, moja 

rodzina. 

 

Rola rodziny  

w życiu człowieka  

- rozmowa 

kierowana, 

 

Nauka wiersza 

“Rodzina” - z 

wykorzystaniem 

ręki 

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenki 

“Rodzinka na 102” 

 

Dom – praca 

plastyczna. 

 

Dom to …. - 

skojarzenia 

 

Gry i zabawy 

ruchowe na 

boisku szkolnym 

 

Rozwijanie 

uczucia miłości, 

szacunku  

i życzliwości 

wobec 

najbliższych 

 

         



05—09. 06 Sport to zdrowie Wpływ sportu  

i aktywnego trybu 

życia na rozwój 

człowieka  

 

Wiersze  

i rymowanki  

o sporcie  

Słuchanie 

wiersza “Sport”  
A.Świętochowski 

Dyscypliny 

sportowe- 

prace plastyczne 

w dowolnej 

technice 

Jaka to 

dyscyplina 

sportowa? - 

kalambury 

Konkursy 

sprawnościowe 

na świeżym 

powietrzu 

Rozwijanie 

potrzeby 

aktywności 

fizycznej 

 

12—16. 06 

 

Cudze chwalicie, 

swego nie znacie 

 

Pogadanka  

o ciekawych 

miejscach  

w Polsce,  

z czego mogą być 

dumni Polacy 

 

 

Wiersze o Polsce 

“Poznaj Polskę” 

 

Oglądanie filmiku 

“Zakochaj się  

w Polsce” 

 

Wykonywanie 

prac plast. 

przedstawiają-

cych ciekawe 

miejsca  

w Polsce 

 

Rozwiązywanie 

rebusów, 

zagadek,  

krzyżówek 

 

Zabawy ruchowe 

na boisku 

szkolnym 

 

Poznanie 

ciekawych miejsc 

w Polsce 

 

19—23. 06 

 

Witajcie 

“bezpieczne 

wakacje” 

 

Rozmowa  

z dziećmi nt   

bezpiecznego  

spędzania 

wakacji 

 

Przypomnienie 

zasad 

bezpieczeństwa 

podczas letniego 

wypoczynku  

 

Nauka i wspólne 

śpiewanie 

piosenek 

“Wakacje”, “Lato 

czeka” 

 

“Rajska wyspa” 

- praca farbami 

 

Oglądanie 

różnych 

przewodników, 

prospektów, 

rozpoznawanie 
charakterystycznych 

wakacyjnych 

miejsc na 

zdjęciach 

 

 

Gry i zabawy na 

boisku szkolnym i 

placu zabaw 

 

Bezpieczni 

podczas wakacji 

 

 


