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Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe. Gry  

i zabawy świetlicowe. 

Poznajemy zwyczaje 

oraz tradycje naszej 

świetlicy. Serdeczne 

powitanie nowych 

uczestników świetlicy. 

(2-4.IX) 

Jak spędziliśmy wakacje? 

– prace plastyczne. Witaj 

szkoło – wykonanie 

gazetki  

 

 

Zapoznanie uczniów  

z regulaminem 

obowiązującym  

w świetlicy szkolnej. 

Urządzanie kącików 

zabaw. Zajęcia plastyczne. 

Przeprowadzanie zabaw 

integrujących 

pozwalających lepiej się 
poznać. Gry i zabawy 

ruchowe na boisku 

szkolnym. Zabawy 

ruchowe, orientacyjno-

porządkowe, ćwiczące 

sprawne ustawianie się. 
Zapoznanie się ze 

świetlicą i budynkiem 

szkoły. 

Bezpieczeństwo na 

drogach i ulicach  

(7-11.IX) 

 
 

„Znam znaki drogowe” – 

wykonanie pracy 

plastycznej. Kolorowanki 

o bezpiecznym 

przechodzeniu przez 

jezdnię.  
 

 

Pogadanka na temat 

bezpiecznego poruszania 

się po drogach. Czy znasz 

znaki drogowe? – zgaduj – 

zgadula. Zapoznanie ze 

znakami drogowymi 

ostrzegawczymi, 

informacyjnymi, nakazu  

i zakazu. 

 

 

Przeprowadzanie zabaw 

integrujących 

pozwalających lepiej się 
poznać. Gry i zabawy 

ruchowe na boisku 

szkolnym. 

Szukanie w zasobach 

Internetu informacji o 

bezpiecznym poruszaniu 

się po drogach. 

Przypomnienie uczniom 

zasad bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

 

 

 

Jesień jest super! 

(14-18.IX) 

Kolorowa parasolka– 

praca 

plastyczna.(wykonanie 

Pogadanka na temat 

jesiennej przyrody, jak 

można spędzać wolny czas 

Ciekawe zabawy na długie 

jesienne wieczory. Gry i 

zabawy na boisku 



gazetki tematycznej).  

Malujemy kamyczki. 

na łonie przyrody. 

Przypomnienie zasad 

bezpiecznego poruszania 

się w lesie i na szlakach 

górskich. 

szkolnym. Oglądanie 

bajek na dvd. 

Żyj zdrowo 

(21-25.IX) 

Wykonanie pracy 

plastycznej nt. zdrowej 

żywności „Moje ulubione 

warzywa i owoce” 

Pogadanka nt. 

higienicznego trybu życia: 

„W zdrowym ciele zdrowy 

duch”. Przypomnienie 

uczniom o korzyściach dla 

naszego zdrowia, gdy 

zdrowo się odżywiamy. 

Zawody sportowe, biegi, 

rzuty do celu. 

Szukanie w zasobach 

internetowych informacji o 

zdrowym odżywianiu. 

Zabawy na świeżym 

powietrzu. 

Dary jesieni 

(28.IX-2.X) 

Wykonanie prac 

plastycznych z liści 

znalezionych wokół 

szkoły. 

Jak rozpoznać jesień? – 

kolor(wzrok), wicher 

(słuch), deszcz (dotyk). 

Rozmowa na temat 

pogody – wyjaśnienie 

zjawisk atmosferycznych. 

Gry i zabawy ruchowe. 

Zagadki o tematyce 

jesiennej. Spacer wokół 

szkoły – zbieranie darów 

jesieni, obserwacja zmian 

zachodzących  

w przyrodzie. 

Dzień nauczyciela 

(5-9.X) 

 Laurka dla nauczyciela -  

wykonanie pracy 

plastycznej. 

Rozmowa nt: „Co wiem o 

Święcie Edukacji 

Narodowej?”. Swobodne 

wypowiedzi dzieci o tym, 

skąd się wzięło to święto, 

co dla nich znaczy.  

Zabawy integracyjne. 

Zapraszam do środka 

osobę, która…-zabawa 

muzyczna. Zagadki, 

rebusy, krzyżówki. 

Oglądanie bajek na dvd. 

Złota polska jesień 

(12-16.X) 

Muchomor – praca 

plastyczna. Wycinanie z 

kolorowego papieru 

elementów jesiennych – 

dekoracja świetlicy. 

Słuchanie wierszy  

o jesieni. Umiejętność 
rozpoznawania drzew 

(porównywanie kształtów 

drzew i wskazywanie 

szczegółów, którymi się 
różnią). 

Zabawy ruchowa. Zabawy  

i ćwiczenia 

zręcznościowe. 

Nasza świetlica Co zrobimy w świetlicy, Wspólne przypomnienie Gry, zabawy świetlicowe. 



(19-23.X) aby było miło, przyjemnie, 

wesoło i ładnie – wspólne 

pomysły. 

regulaminu świetlicy. 

Rozmowy na temat 

poszanowania sprzętu, 

zabawek i gier. Nie czyń 
nikomu co tobie niemiłe - 

dyskusja 

Pamiętajmy o tych, 

którzy odeszli 

(26 - 30.X) 

Kolorowanie ilustracji         

o tematyce Wszystkich 

świętych. Wykonanie 

elementów dekoracyjnych 

na gazetkę tematyczną  

Zapoznanie z istotą dnia 

Wszystkich Świętych. 

Rozmowa o ratowaniu 

pomników. Co to jest 

pomnik – wyjaśnienie 

pojęcia, oglądanie 

albumów. Wyjaśnienie 

symboliki Grobu 

Nieznanego Żołnierza. 

Zabawy integracyjne. Gry 

świetlicowe, układanki. 

Narodowe Święto 

Niepodległości 

(2-6.XI) 

 

 
Ogłoszenie konkursu na 

Najciekawszego Mikołaja 

Polskie symbole 

narodowe: godło, hymn, 

flaga – kolorowanki. 

Nauka wiersza „Kto Ty 

jesteś? Polak mały.” 

Śpiewanie hymnu Polski. 

Przygotowanie gazetki 

okolicznościowej. 

. 

Rozmowa na temat: Kim 

jest Polak? Co to znaczy 

być patriotą? Nauka słów 

hymnu państwowego.  

Zabawy 

ogólnorozwojowe. Gry      

i zabawy stolikowe. 

Szukanie w zasobach 

Internetu wiadomości o 

Święcie Niepodległości. 

Rodzina szkolna i moja 

własna 

(9-13.XI) 

Widokówka mojej rodziny 

– praca plastyczna. 

Portret mojego przyjaciela 

– praca plastyczna. 

Co to jest rodzina – burza 

mózgów. Scenki 

rodzajowe z życia rodziny. 

Wyjaśnienie pojęć: 
drzewo genealogiczne, 

stopień pokrewieństwa. 

Pogadanka „Moje miejsce 

w rodzinie” 

Łamigłówki mądrej sówki 

– rozwiązywanie zagadek 

o rodzinie. 

Najlepsi bohaterowie Mój ulubiony bohater Jak należy dbać o Gry i zabawy stolikowe, 



książek 

(16-20.XI) 

 

 

 

 
 

książkowy – technika 

dowolna. 

Praca plastyczna – Miś 

książki?- pogadanka. 

Hans Chrystian Andersen 

– człowiek, który 

wyczarował najpiękniejsze 

baśnie – pogadanka. 

Wspólne czytanie 

wybranej książki 

zajęcia integracyjne. 

Rozwiązywanie zagadek, 

krzyżówek i rebusów. 

Andrzejkowe tradycje 

(23-27.XI) 

 
 

Pomoc dzieci przy 

dekoracji świetlicy. 

Andrzejki – gazetka 

okolicznościowa. 

Zabawy andrzejkowe –

wróżby oraz konkursy. 

Gry stolikowe i ruchowe. 

 

Mikołajki 

 

(30XI-4XII) 

 

Rozstrzygnięcie 

konkursu na 

Najciekawszego 

Mikołaja 

 

Świetlicowy kalendarz 

adwentowy  

 „Chciałbym dostać           
w prezencie..”- prace 

plastyczne.  

 

 

 

Pisanie listów do            

św. Mikołaja – wrzucanie 

do czerwonej skrzynki. 

Prawdziwa historia św. 

Mikołaja – film 

edukacyjny  

Zabawy ruchowe w 

świetlicy. Skojarzenia, 

domino ortograficzne, ciąg 

wyrazowy – zabawy 

dydaktyczne. 

Oglądanie bajki na dvd. 

Świąteczne ozdoby 

(7-11.XII) 

Wykonanie łańcuchów 

papierowych i ozdób na 

choinkę.  Wykonanie 

choinek z płatków 

kosmetycznych i papieru. 

Przygotowanie gazetki 

świątecznej 

Pogadanka o zwyczajach 

świątecznych 

kultywowanych w 

rodzinie. Tradycje 

adwentowe. Oglądanie 

filmów o tematyce 

świątecznej. 

Zabawy ruchowe w sali 

gimnastycznej. Układanie 

rozsypanek wyrazowych. 

Święta Bożego 

Narodzenia 

(14-22.XII) 

Wykonywanie ozdób 

choinkowych – własna 

inwencja twórcza.  

Podróże po biblijnych 

miejscach  - tradycje 

bożonarodzeniowe 

Ozdabianie Sali 

świetlicowej. Zagadki o 

tematyce świątecznej 



 dawniej i dziś. Rozmowa  

z dziećmi nt. tradycji 

bożonarodzeniowych. 

Karnawał 

(4 - 8.I) 

Wykonanie czapeczki  

z kolorowego papieru. 

Przygotowanie z krepy  

i tekturki kotylionów 

karnawałowych. . Prace 

plastyczne – maski 

karnawałowe. Prace 

plastyczne o tematyce 

karnawałowej  

z wykorzystaniem brokatu. 

„Bale karnawałowe kiedyś 
i dziś” – pogadanka. 

Bezpieczeństwo podczas 

zabaw. 

Zabawy karnawałowe z 

tańcami. 

Zimowe szaleństwa 

(11-15.I) 

Zdobywając biegun 

północy – prace 

plastyczne. Jak spędzimy 

ferie zimowe - prace 

plastyczne 

 

Bezpieczeństwo na śniegu 

i lodzie – propozycje 

bezpiecznych zabaw 

podczas ferii. Jak 

dostosować strój do 

warunków 

atmosferycznych – ubranie 

na zimę. Poznajemy 

rodzaje dyscyplin 

sportowych. Układanie 

właściwych podpisów do 

obrazka. 

.  

Zabawy ruchowe w sali 

gimnastycznej. Wyjście do 

pracowni komputerowej – 

nauka korzystania  

z Internetu przy 

poszukiwaniu informacji. 

Dzień Babci i Dziadka 

(18-22.I) 

Laurka dla babci i dziadka 

– praca plastyczne 

Znaczenie rodziny. 

Podobieństwa i różnice 

między ludźmi- luźne 

wypowiedzi dzieci.  

 

Gry i zabawy ruchowe 

Walentynki  

Bezpieczeństwo w sieci  

Upominki dla wybranków 

serca – prace dowolne. 

Z kim możemy się 
przyjaźnić, kolegować,  

Zabawy integracyjne.  



(25 - 29.I) Wykonanie elementów 

dekoracyjnych sali. 

Praca plastyczna – jak 

bezpiecznie korzystam  

z Internetu. 

 

 

 

a kogo kochać? – 

pogadanka na temat 

koleżeństwa, przyjaźni i 

miłości. Rozwijanie 

umiejętności empatii i 

troski o samopoczucie 

koleżanek i kolegów. 

Rozmowa z uczniami nt 

bezpiecznego korzystania 

z Internetu. 

Moje miasto Ustroń 

 

(15-19II) 

Ciekawe miejsca w 

Ustroniu – technika 

dowolna.  

Kształtowanie u uczniów 

postaw patriotycznych z 

wiązanych z rodzinnym 

miastem. Wzbogacanie 

wiedzy dotyczącej 

Ustronia. 

Czytanie ciekawostek o 

naszym mieście, wspólne 

czytanie legend o naszym 

mieście. 

Gimnastyka z humorem – 

zabawa ruchowa. 

Quiz – czy znasz miasto  

w którym mieszkasz? 

 

Wyjście do pracowni 

komputerowej.    

Szukanie informacji  

o historii Ustronia. 

Dzień Dinozaura i Dzień 

Żaby 

(22 - 26.II) 

Żaba nie taka straszna – 

praca plastyczna  

Dinozaury czy kiedyś 
naprawdę istniały - 

pogadanka tematyczna. 

Żaby - co o nich wiemy, 

czemu się ich boimy? - 

wzbogacanie wiedzy 

dotyczącej płazów i gadów 

Gry i zabawy związane z 

żabami. 

Oglądanie bajki o 

dinozaurach. 

Kobietki małe i duże 

(1 –5.III.) 

Wspólne wykonanie 

gazetki okolicznościowej 

– Dzień Kobiet. 

Projektowanie                           

i wykonanie barwnej 

kompozycji kwiatowej          

Zawody wykonywane 

przez kobiety -  rozmowa 

kierowana. Podkreślenie 

roli kobiety w życiu. 

Sylwetki słynnych kobiet. 

Gry i zabawy stolikowe. 

Zabawy integracyjne. 



z bibuły. 

Wiosenny powrót 

skrzydlatych przyjaciół 

(8-12.III) 

Jakie ptaki przylatują – 

obserwacja i interpretacja 

– barwy i faktury. 

Ptasi karmik – praca 

plastyczna 

Obserwacja zmian  

w przyrodzie   

ze szczegółowym 

zwróceniem uwagi na 

zmiany zachodzące w 

świecie ptaków. 

Uświadomienie dzieciom 

celowości migracji 

 i warunków bytowania 

naszych skrzydlatych 

przyjaciół. Ich rola  

w ekosystemie. Ptactwo 

domowe – omówienie 

znaczenia. 

Zabawy ruchowe na 

boisku, szukanie 

pierwszych oznak wiosny. 

Witaj wiosno! 

(15-19.III) 

Kwiatek – praca 

plastyczna 

 

Przygotowanie gazetki 

wiosennej. 

Rozmowa kierowana nt. 

ochrony przyrody.  

Zabawy ruchowe na 

boisku. 

Królestwo zwierząt 
 

(22-26.III) 

 Lew – praca plastyczna Poznajemy zwierzęta             

z różnych stref 

klimatycznych. Życie 

zwierząt w dżungli, na wsi 

w zoo. Zasady 

obchodzenia się ze 

zwierzętami. Krzyżówki 

tematyczne z nazwami 

zwierząt. 

Zabawy i gry stolikowe. 

Zagadki o zwierzątkach 

Ekologia na co dzień – 

czyste środowisko.  

(29-31.III) 

Plakat pod hasłem – 

Zdrowy jadłospis. 

Jak dbać o zdrowie                

i prowadzić zdrowy tryb 

Czym się zajmuje ekologia 

– dyskusja. 

Czy moje codzienne 

zachowanie może 

Gry i zabawy 

zręcznościowe. 



życia - pogadanka uratować ziemię? – burza 

mózgów 

 Wielkanocne 

niespodzianki 

(7-9.IV) 

 

 

Pisanka – praca 

plastyczna.  

 

Wielkanocne tradycje 

dawniej i dziś- rozmowa 

kierowana. 

Jak spędzam święta 

Wielkanocne – swobodne 

wypowiedzi dzieci. 

Nauka pisania życzeń 
świątecznych. 

Zabawa w kalambury.  

 

Szukanie w zasobach 

Internetu informacji nt. 

świąt Wielkanocnych. 

 

 

Dzień ludzi bezdomnych 

(12-16.IV) 

Jak możemy pomóc 

ludziom bezdomnych - 

wyklejanka 

Ludzie bezdomni - 

pomysły jak można im 

pomóc. 

Gry i zabawy stolikowe. 

Święto Konstytucji 3 

maja, święto flagi 2 maja 

(19 -23.IV) 

 

 
Ogłoszenie konkursu na 

Najpiękniejszy wiosenny 

bukiet dla mamy 

Kotylion na 3 Maja - 

wykonanie kotylionów z 

tasiemek. 

Wykonanie gazetki 

tematycznej  

Przeglądanie kalendarza, 

omawianie ważnych dat          

i wydarzeń z nimi 

związanych. 

Zabawy ruchowo-

sprawnościowe                    

 

Nie tylko wiosną nasze 

zdrowie zależy od nas 

(26 - 30.IV) 

 „Sport, ruch, świeże 

powietrze to zdrowie” – 

wykonanie plakatu 

tematycznego – 

malowanie farbami. 

 

Wdrażanie do dbania o 

własne zdrowie. 

Zapoznanie uczniów ze 

znaczeniem hasła „Żyjemy 

zdrowo” – zwrócenie 

uwagi na właściwe 

odżywianie się, higienę, 
uprawianie sportu. 

Znaczenie spożywania 

warzyw i owoców. 

Zagadki o zdrowiu. 

Zabawy ruchowe. 

Urok kwitnących sadów 

 (4 - 7.V) 

„Kwitnące drzewo” – 

praca plastyczna  

Rozpoznawanie 

kwitnących gatunków 

Rozwiązywanie zagadek 

związanych z wiosną. 



drzew owocowych po 

kolorze i kształcie 

kwiatów. Rozwijanie 

poczucie piękna i harmonii 

w przyrodzie. 

Rebusy, krzyżówki – 

nazwy drzew owocowych. 

Książka moim 

przyjacielem 

(10-14.V) 

Wykonywanie zakładki do 

książki.  

Sztuka obcowania z 

książką – pogadanka. 

Czytanie fragmentów 

ulubionych książek. 

Zabawy integracyjne. 

Zagadki o postaciach z 

książek. 

Kocham Cię mamusiu       

z całego serca 

(17.V-21.V) 

Laurka dla mamy - 

technika dowolna. 

Przygotowanie gazetki o 

dniu mamy 

Podkreślenie roli mamy w 

życiu rodziny. Rozmowy 

na temat mam i ich roli w 

życiu dziecka. 

Gry stolikowe. 

Dzień Dziecka 

(24.V- 28.V) 

 

 

Rozstrzygnięcie 

konkursu na 

Najpiękniejszy wiosenny 

bukiet dla mamy 

 

Mój wesoły kolega- praca 

plastyczna. 

Lody śmietankowe – praca 

plastyczna 

 

Życie dzieci w innych 

krajach- dyskusja. 

Zapoznanie z prawami 

dziecka – konwencja praw 

dziecka. Order Uśmiechu 

– zapoznanie z laureatami 

odznaczenia 

przyznawanego przez 

dzieci. 

Zawody sportowe. Zabawa 

przy muzyce. 

My i nasza szkoła 

(31V-4VI) 

Nasza szkoła  - prace 

plastyczne, technika 

dowolna.  

O jakiej szkole marzą 
dzieci – cechy szkoły 

marzeń. Jeden dzień                 
z życia ucznia – tworzymy 

ustne opowiadanie. 

Zabawy ruchowe na 

boisku szkolnym. 

Kim będę ,gdy dorosnę? 

(7-11VI) 

Kim będę gdy dorosnę? – 

wykonywanie                          

i prezentacja rysunków             

z przedstawicielami 

różnych zawodów. 

Znaczenie różnych 

zawodów w naszym życiu. 

Zagadki o zawodach. 

Dzień ojca Co robię z tatą - prace Podkreślenie roli taty w Gry i zabawy ruchowe na 



(14-18.VI plastyczne dowolną 
techniką. 
Laurka dla taty - praca 

dowolna techniką 

życiu rodziny. Rozmowy 

na temat taty i jego roli w 

życiu dziecka. 

boisku szkolnym. 

Wakacyjne marzenia 

(21-25.VI) 

Moje wymarzone wakacje 

– malowanie różnymi 

technikami. 

Przygotowanie gazetki o 

wakacjach 

Moje wakacje – krzyżówki 

zagadki wakacyjne. 

Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa podczas 

wakacji, wypowiedzi 

dzieci na temat 

bezpieczeństwa w 

podróży. Odnajdywanie na 

mapach miejsc godnych 

odwiedzenia. Czytanie 

ciekawostek o różnych 

zakątkach Polski. 

Zabawy sportowe na 

boisku szkolnym.  

 

 


