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WRZESIEŃ
- Pocztówki z wakacji.
- Regulamin świetlicy. Wspólne tworzenie Kodeksu Świetlika. Poznajemy świetlicowy
savoirvivre. Jak być dobrym kolegą/koleżanką?
- Akcja integracja. Gry i zabawy integracyjne. "Poznajmy się"- stworzenie mini-galerii
portretów i zainteresowań.
- Pierwszy dzień jesieni. Co przynoszą dary jesieni?
- Wielkie Sprzątanie Świata, Dlaczego musimy dbać wspólnie o środowisko? Praca grupowa
plakat dotyczący segregacji śmieci. pisanie listu do Pani Ziemi.

PAŹDZIERNIK
- Świetlica moich marzeń-rysunek.
- Dzień Edukacji Narodowej. Kim jest nauczyciel? Dlaczego nauczyciele są ważni?
Nauczyciel w dobie internetu-dlaczego jest potrzebny?
- Przypadek-wypadek? Bezpieczeństwo w szkole. Przypomnienie regulaminów. Podkreślenie
istotności przewidywania własnych działań i ich konsekwencji. Co zrobić w sytuacjach
awaryjnych w szkole? Omówienie apteczki.

- Światowy Dzień Zwierząt. Zbiórka dla lokalnego schroniska. Dyskusja na temat swoich
ulubionych pupili. Kalambury ze zwierzętami. Jak obchodzić się ze zwierzętami domowymi
i dzikimi. Oglądanie filmu "Tiny creatures".
- Świetlica-mój kącik. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, szarad. Tworzenie
własnych krzyżówek i quizów.

LISTOPAD
- Zaduszki i Święto Zmarłych. Tworzenie lampionów. Czego uczą nas przodkowie? Moje
drzewo genealogiczne - dyskusja i plakaty.
- Święto Odzyskania Niepodległości. Czym jest patriotyzm? Dyskusja. Słuchanie pieśni
patriotycznych. Kolorowanki z historycznymi bohaterami narodowymi. Układanie hymnu
narodowego z rozsypanek.
- Złota jesień czy jesienna szaruga? O zjawiskach atmosferycznych. Czym jest klimat i czy
mamy na niego wpływ? Słuchanie utworów Antonio Vivaldiego - Jesień
- Mamy swoje prawa. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Życie dzieci w różnych
zakątkach świata.
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
- Andrzejki - Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych. Uzupełnianie
przysłów ze św. Andrzejem. Integracja grupy.

GRUDZIEŃ
- Mikołajki - Listy do Świętego Mikołaja, dekoracja sali. Kim był św. Mikołaj? Legenda film.
- Warsztaty Bożonarodzeniowe - ozdoby na choinkę.
- Jak pomagamy przetrwać zimę dzikim zwierzętom?
- Wspólne śpiewanie kolęd z gitarą.
- Boże Narodzenie. Jak wyglądają stoły wigilijne u naszych sąsiadów? Tradycje i symbole
Bożego Narodzenia na całym świecie.

STYCZEŃ
- Nowy rok. Co to jest motywacja i jak wykształcić zdrowe nawyki? Burza mózgów.

- Wspólne tworzenie "Kalendarza zabaw na świetlicy"
- Dzień babci i dziadka. Za co jesteśmy im wdzięczni? Podkreślenie roli przodków. Praca
plastyczna.
- Poznajemy zimowe dyscypliny sportowe.
- Jestem odpowiedzialny/-a! Jak spędzać bezpiecznie ferie?
- Tradycje zabaw karnawałowych na świecie. Kreacje choinkowe z recyklingu - pokaz mody.

LUTY
-

Koty małe i duże. Międzynarodowy dzień Kota. Wspólne oglądanie "Sekretny świat

kotów: Mini-wystawa - koty świata. Jak należy obchodzić się z tymi zwierzętami? obowiązki posiadacza.
-

Walentynki. Słuchowisko dla dzieci - czym według dzieci jest miłość? Dlaczego

należy przypominać bliskim, że ich kochamy nie tylko od święta? -Dyskusja. Legenda o
Świętym Walentym.
-

Sztuka korespondencji. Wspólne pisanie listów z dziećmi w nawiązanej współpracy z

inną szkołą.
-

Kultura nie tylko od święta. Scenki rodzajowe z zakresu dobrego wychowania. Jak

pomóc rodzicom w codziennych obowiązkach? "Goście w domu" - nakrywanie do stołu.

MARZEC
-

Aktorem być. Dyskusja o ulubionych bohaterach. Sztuka pięknego mówienia -

łamańce językowe.. Odgrywanie scenek sytuacyjnych.
-Dzień kobiet. Omówienie historii święta. Czytanie fragmentów książek "Damy, dziewuchy,
dziewczyny. Historia w spódnicy" - Anna Dziewit-Meller oraz "Superbohaterki. Świat i
wielkie odkrycia" Małgorzata Frąckiewicz
-

Mój Kraków. Omówienie najważniejszych zabytków w Krakowie. Legendy

krakowskie - wspólne czytanie. "Jak smok wawelski wyglądał naprawdę? Moja wizja" próbowanie różnych technik artystycznych.

-

Przywitajmy Wiosnę! Ozdabianie sali papierowymi kwiatami z bibuły. Wspólny

plakat Pani Wiosny. Słuchanie utworu Antonio Vivaldiego-Wiosna, próba przeniesienia
emocji na papier. Pogadanka- czy emocja może mieć kolor?
-

Projekt Teatrzyk Świetlikowy: Tworzenie postaci, scenariusza, nagranie filmu metodą

poklatkową.

KWIECIEŃ
- Wielkanoc. Warsztaty wielkanocne.
- Wdrażanie treści przyrodniczych dotyczących wiosny. Poznanie literatury o tematyce
wiosennej oraz przysłowia o kwietniu. Uwrażliwienie na piękno przyrody wiosennej..
- W zdrowym ciele zdrowy duch. Witaminy. Do czego potrzebne? Słuchanie piosenki
"Witaminki" Zasady zdrowego żywienia.Układamy piramidę żywności ucznia.
- Rozwijanie zainteresowania najnowszymi osiągnięciami technicznymi człowieka. Poznanie
największych twórców techniki.
- Baśniowa podróż dookoła świata. Wspólne czytanie bajek z różnych stron świata.
Wizualizacja ulubionej baśni - mini-wystawa.

MAJ
-

Święto Pracy, Dzień Flagi i Orła Białego, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

– pogadanka tematyczna. Nasze symbole narodowe – rozmowa kierowana i prezentacja
filmiku pt. „Polskie symbole narodowe”. Śpiewanie "Mazurka 3-go maja".
-

Dzień Mamy. Poznajemy zawody naszej mamy, babci, cioci.Małe i duże kobiety –

rozmowa na temat szacunku wobec kobiet. ABC dobrych manier – jak zachować się wobec
mam, nauczycielek i koleżanek.
-Bezpieczeństwo w sieci. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
-"W przyszłości chcę zostać..."- dyskusja. Inspirujące historie wielkich ludzi zmieniających
świat. Kalambury i rebusy z zawodami. Najdziwniejsze zawody świata.
-Dzień europejskich parków narodowych - prezentacja i dyskusja. Omówienie Ojcowskiego
Parku Narodowego.

CZERWIEC
- Dzień Dziecka - Zabawy i gry integracyjne. Dzieci z całego świata - rozmowy o zachowaniu
przyjaźni i tolerancji wobec dzieci przybyłych do Polski z innych krajów. Podkreślenie roli
wspólnoty
- Zabawa terapeutyczna-"Powiedz o mnie coś miłego".
- Podsumowanie roku szkolnego. Co dobrego udało mi się zrobić przez okres roku szkolnegoDyskusja
- Początek wakacji. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku. słuchanie i
śpiewanie piosenek o tematyce wakacyjnej z wykorzystaniem gitary.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codziennie w godzinach 15:00 - 16:00 odbywa się odrabianie zadań domowych/
praca własna koordynowane przez wychowawcę świetlicy.

Dodatkowo w poszczególne dni tygodnia realizowane będą dni
tematyczne w następującym porządku:
PONIEDZIAŁEK - Ekologia na wesoło/ Zagrasz ze mną?
WTOREK – Bajkoterapia/ Zagrasz ze mną?
ŚRODA - Koncertowa środa
CZWARTEK - Techniki plastyczne
PIĄTEK - Kino Małego Widza

