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Tematyka zajęć Data Zajęcia plastyczno-techniczne. Zajęcia dydaktyczne. Zajęcia ruchowe. Gry i zabawy 

świetlicowe. 

Poznajemy zwyczaje oraz 

tradycje naszej świetlicy. 

Serdeczne powitanie 

nowych uczestników 

świetlicy. 

2.9-9.9.2022 Wspomnienia z naszych wakacji. – prace plastyczne.  

Zapoznanie uczniów  z regulaminem i kodeksem obowiązującym  w świetlicy 

szkolnej.  

Urządzanie kącików zabaw.  

Zajęcia plastyczne.  

Przeprowadzanie zabaw integrujących pozwalających lepiej się poznać. Gry i 

zabawy ruchowe na boisku szkolnym.  

Zapoznanie się ze świetlicą i budynkiem szkoły. 

Tydzień z kropką 12.09-16.09.2022 Plakat XXL związany z Międzynarodowym Dniem Kropki. 

Kropka co w niej widzę – zajęcia plastyczne. 

Pogadanka o tym czym jest kreatywność i jak ją w sobie obudzić. 
Zabawy ruchowe na Świerzym powietrzu, gry i zabawy rozwijające kreatywność. 

Bezpieczeństwo na 

drogach i ulicach  

 
 

19.09 – 23.09.2022 Kolorowanki o tematyce związanej z bezpieczeństwem na drodze. 

Moja emotikonka – praca plastyczna.  

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.  

Czy znasz znaki drogowe? - quiz.  

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. 

Witamy Jesień 26.09 – 30.09.2022 Pani Jesień– praca plastyczna. 

Pogadanka na temat jesiennej przyrody, jak można spędzać wolny czas na łonie 

przyrody.  

Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w lesie i na szlakach górskich. 

Ciekawe zabawy na długie jesienne wieczory, Gry i zabawy na boisku szkolnym.  

Kalambury z jesiennymi słowami. 

Zwierzaki – nasi 

przyjaciele 

3.10-7.10.2022 Rybka – praca plastyczna z kółek 

Opowiadamy o naszych domowych zwierzakach. 

Oglądamy film „Kumpel terapeuta.” 

Zabawy na świeżym powietrzu. 

Tor przeszkód, rzuty do celu. 

Kolorowanki ze zwierzakami. 

 



Dzień nauczyciela 
 

10.10-14.10.2022 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.  

Gry planszowe 

 Żyj zdrowo 
 

17.10-21.10.2022 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. 

Muzyka koi duszę, serce, 

ciało 

24.10 – 28.10 Składamy orgiami. 

Mój ulubiony pluszak – prace plastyczne. 

Słuchamy różnego rodzaju muzyki na gramofonie.  

Zabawy ruchowa przy muzyce 

Zabawy i ćwiczenia zręcznościowe. 

Pamiętajmy o tych, 

którzy odeszli 
 

2.11-4.11.2022 Kolorowanie ilustracji o tematyce Wszystkich świętych.  

Wykonanie elementów dekoracyjnych na gazetkę tematyczną  
Zapoznanie z istotą dnia Wszystkich Świętych. 

Rozmowa o ratowaniu pomników.  

Zabawy integracyjne.  

Gry świetlicowe, układanki. 

Narodowe Święto 

Niepodległości 

 
 

7.11-10.11.2022 Polskie symbole narodowe: godło, hymn, flaga – kolorowanki. 

Jeż z rąk dzieci – praca plastyczna. 

Nauka wiersza „Kto Ty jesteś? Polak mały.” 

Śpiewanie hymnu Polski. 

Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy być patriotą?  

Gry  i zabawy stolikowe. 

Szukanie w zasobach Internetu wiadomości o Święcie Niepodległości 

Łamańce Językowe  
 

Ogłoszenie konkursu na 

Kartkę Bożonarodzeniową 

14.11-18.11.2022 Koty – praca plastyczna. 

Czytamy łamańce językowe. 

Co to są łamańce językowe – pogadanka. 

Rozwiązujemy rebusy. 

Gry słowne. 



Pluszowy Miś 
 

 

 

 
 

21.11-25.11.2022 Pluszowy Miś – praca plastyczna 

Najmniejsze i największe misie pluszowe na świecie – szukamy informacji w 

Internecie. 

Wspólne czytanie wybranej książki. 

Gry i zabawy stolikowe, zajęcia integracyjne.  

Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek i rebusów. 

Andrzejkowe tradycje 

 
 

28.11-2.12.2022 Andrzejki – gazetka okolicznościowa. 

Zabawy andrzejkowe –wróżby oraz konkursy. 

Gry stolikowe i ruchowe. 

Seans filmowy. 

Mikołajki 

 

Świetlicowy kalendarz 

adwentowy  

5.12 – 9.12.2022  „Chciałbym dostać w prezencie..”- prace plastyczne.  

Pisanie listów do św. Mikołaja – wrzucanie do czerwonej skrzynki.  

Zabawy ruchowe w świetlicy.  

Skojarzenia, domino ortograficzne, ciąg wyrazowy – zabawy dydaktyczne. 

Oglądanie filmy z mikołajem w roli głównej. 

Świąteczne ozdoby 
 

12.12-16.12.2022 Wykonanie łańcuchów papierowych i ozdób na choinkę.   
Przygotowanie gazetki świątecznej – choinka. 

Pogadanka o zwyczajach świątecznych kultywowanych w rodzinie. Tradycje 

adwentowe.  

Oglądanie filmów o tematyce świątecznej. 

Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.  

Święta Bożego 

Narodzenia 
Rozstrzygnięcie konkursu 

na Kartkę 
Bożonarodzeniową 

19.12-22.12.2022 Śpiewamy kolędy i piosenki świąteczne. 

Kolorowanki o tematyce świątecznej. 

Jak możemy spędzać czas podczas świąt – pogadanka. 

Zagadki o tematyce świątecznej 

Dzień Babci i Dziadka 

 

2.01-5.01.2023 Laurka dla babci i dziadka – praca plastyczne. 

Znaczenie rodziny. Podobieństwa i różnice między ludźmi- luźne wypowiedzi dzieci.  

Gry i zabawy ruchowe  

Zimowe szaleństwa 

 

9.01-13.01.2023 Bezpieczne ferie – kolorowanka. 

Bezpieczeństwo na śniegu i lodzie – propozycje bezpiecznych zabaw podczas ferii.  

Jak dostosować strój do warunków atmosferycznych – ubranie na zimę. Poznajemy 

rodzaje dyscyplin sportowych.  

Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.  

Wyjście do pracowni komputerowej – nauka korzystania z Internetu przy 

poszukiwaniu informacji. 

 



Puzzle 30.01-3.02.2023 Projektujemy puzzle – praca plastyczna. 

Układamy puzzle. 

Zabawy ruchowe. 

Gry i zabawy stolikowe. 

Walentynki  

Bezpieczeństwo w sieci  

 

6.02-10.02.2023 Upominki dla wybranków serca – prace dowolne.  

Wykonanie elementów dekoracyjnych sali. 

Praca plastyczna – jak bezpiecznie korzystam z Internetu. 

Z kim możemy się przyjaźnić, kolegować, a kogo kochać? – pogadanka na temat 

koleżeństwa, przyjaźni i miłości.  

Rozmowa z uczniami nt bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Zabawy integracyjne.  

Piątka za segregację 
śmieci. 

13.02-17.02.2023 Segregujemy śmieci do odpowiednich pojemników – gazetka świetlicowa. 

Szukamy w Internecie jak długo rozkładają się poszczególne rzeczy. 

Gry i zabawy ruchowe. 

Dzień Dinozaura i Dzień 

Żaby 

 

20.02-24.02.2023 Żaba nie taka straszna – praca plastyczna  

Dinozaury czy kiedyś naprawdę istniały - pogadanka tematyczna. 

Gry i zabawy związane z żabami. 

Oglądanie bajki o dinozaurach. 

Kobietki małe i duże 
 

27.02-3.03.2023 Wspólne wykonanie gazetki okolicznościowej – Dzień Kobiet. Projektowanie i 

wykonanie barwnej kompozycji kwiatowej z bibuły. 

Zawody wykonywane przez kobiety -  rozmowa kierowana.  

Kalambury z zawodami. 

Gry i zabawy stolikowe.  

Matematyka królowa 

nauk 

6.03-10.03.2023 Rozwiązujemy zagadki logiczno-matematyczne. 

Moja wymarzona lalka Barbie- praca plastyczna. 

Gry planszowe. 

Zabawy ruchowe na boisku. 

Dzień Motyli i Pandy 13.03-17.03.2023 Kolorowe motyle – praca plastyczna. 

Poznajemy zwierzęta z różnych stref klimatycznych.  

Zasady obchodzenia się ze zwierzętami.  

Krzyżówki tematyczne z nazwami zwierząt. 
Zabawy i gry stolikowe. Zagadki o zwierzątkach 

Wiosna, ach to ty! 

 

 
Ogłoszenie konkursu na 

Ekologiczne Drzewo 

20.03-24.2023  Pani Wiosna – praca plastyczna 

Wiosenny spacer – zajęcia ruchowe w terenie, poszukujemy oznak wiosny. 

Quizy i rebusy o wiośnie. 

 

 



Nadchodzi Wielkanoc 27.03-31.03.2023 Koszyki wielkanocne – praca plastyczno-techniczna.  

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. 

 Leśne zwierzęta 

 

 

3.04-5.04.2023 Ptasi Karmnik – praca plastyczna. 

Leśnik – czym się zajmuje? Rozmowa kierowana. 

Jakie zwierzęta występują w lesie.  

Zagadki o leśnych zwierzętach. 

Gry i zabawy na powietrzu. 

Co chmury nam 

powiedzą 
12.04-14.04.2023 Co widzimy w chmurach – patrzymy na niebo. 

Obłoki na niebie – prace plastyczne. 

Jakie nazwy mają chmury, czy coś oznaczają, wyszukujemy informacji w Internecie.  

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

Książka moim 

przyjacielem 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

na Ekologiczne Drzewo 

17.04-21.04.2023 Wykonywanie zakładki do książki.  

Sztuka obcowania z książką – pogadanka. 

Czytanie fragmentów ulubionych książek. 

Zabawy integracyjne.  

Zagadki o postaciach z książek. 

Święto Konstytucji 3 

maja, święto flagi 2 maja 

 

 

24.04-28.04.2023 Kotylion na 3 Maja - wykonanie kotylionów. 

Wykonanie gazetki tematycznej  

Przeglądanie kalendarza, omawianie ważnych dat  i wydarzeń z nimi związanych. 

Zabawy ruchowo-sprawnościowe                    

Nie tylko wiosną nasze 

zdrowie zależy od nas 
 

4.05-5.04.2023 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 

  

8.05-12.05.2023 „Kwitnące drzewo” – praca plastyczna  

Rozwiązywanie zagadek związanych z wiosną.  
Rebusy, krzyżówki – nazwy drzew owocowych. 

Gry i zabawy ruchowe na Świerzym powietrzu 

 

 

 



Zwiedzamy Muzea 15.05-19.05.2023 Zwiedzamy wystawy w muzeach – online. 

Ul .– prace plastyczne. 

Piknik świetlicowy. 

Gry i zabawy ruchowe. 

Kocham Cię mamusiu z 

całego serca 

 

22.05-26.05.2023 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. 

Zabawa przy muzyce. 

Dzień Dziecka 

 

 

 

 

29.05-2.06.2023 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.  

My i nasza szkoła 

 

5.06-7.06.2023 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. 

Dzień ojca 

 

12.06-16.06.2023 Co robię z tatą - prace plastyczne dowolną techniką. 
Laurka dla taty - praca dowolna techniką. 
Podkreślenie roli taty w życiu rodziny. Rozmowy na temat taty i jego roli w życiu 

dziecka. 

Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym. 

Wakacyjne marzenia 
 

19.06-23.06.2023 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.  

Zabawy sportowe na boisku szkolnym.  

 

 


