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W roku szkolnym 2020/2021 w świetlicy klas 4-8 będą odbywały się następujące zajęcia cykliczne i konkursy:   

1.Zajęcia cykliczne Ćwicz swój mózg. Zagadki logiczne dla każdego. (cały rok) 

2.Zajęcia cykliczne Pomponiada. Tworzenie projektu z własnoręcznie robionych pomponów. (cały rok) 

3. Zróbmy coś z kartonu! Konkurs na najlepsze kartonowe budowle.(marzec) 

4. Konkurs na logo świetlicy. (październik) 

5. Wiosenny konkurs fotograficzny W zgodzie z naturą. (kwiecień/maj) 

MIESIĄC HASŁA MIESIĄCA CELE I ZADANIA 
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Wszyscy tworzymy naszą świetlicę- 

budowanie dobrych emocji i sprzyjających 

warunków w nowym roku szkolnym.  

Bezpieczna droga do szkoły. 

-Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas przebywania dzieci w 

świetlicy 

-Gry i zabawy integrujące grupę  

-Organizacja pracy w świetlicy zapoznanie  

dzieci z regulaminem i zasadami zachowania  

obowiązującymi w świetlicy 

-Budowanie pozytywnej atmosfery w świetlicy 

-Wzmocnienie poczucia własnej wartości i przynależności do grupy 

-Ukazanie barier komunikacyjnych 

-Modelowanie koleżeńskich postaw wobec innych 

-Gry i zabawy rozwijające umiejętność dobrego komunikowania się  

-Nauka kulturalnego wyrażania myśli i emocji 

-Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

-Kształtowanie właściwych postaw i nawyków podczas drogi z i do szkoły 

-Utrwalenie znajomości podstawowych znaków drogowych 
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Ja i społeczeństwo. Jak mogę zmienić 

świat? 

 

Światowy Dzień Uśmiechu. 

 

 

-Wyrabianie postaw szacunku wobec szkoły i jej pracowników 

-Zapoznanie z pracą nauczyciela i zasadami funkcjonowania szkoły 

-Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się 

-Rozpoznawanie i określanie stanów emocjonalnych, wprowadzanie się w 

radosny nastrój 

- Rozwijanie patriotyzmu oraz świadomości przynależności do społeczności 

lokalnej 

-Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu 

-Budowanie świadomości swojego pochodzenia i historii miejsca 

zamieszkania 
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Narodowe Święto Niepodległości. 

Światowy Dzień Bicia Rekordów. 

 

-Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej 

-Zapoznanie z historycznym aspektem odzyskania niepodległości oraz jego 

znaczeniem dla nas 

-Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych 

-Nauka zdrowej rywalizacji i zasad gry fair play poprzez zabawy w bicie 

rekordów 

- Wzmocnienie poczucia własnej wartości i przynależności do grupy 
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Miłość i tolerancja w świetle świąt Bożego 

Narodzenia. 

Fabryka świątecznych zabawek. 

-Kultywowanie tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia 

-Utrwalenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów  

bożonarodzeniowych;  

-Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć związanych ze 

świętami;  

-Umacnianie więzi między uczniami i wdrażanie do kulturalnego zachowania 

się przy stole. 

- Rozbudzanie zdolności artystycznych i manualnych 

 

 

23.12-31.01 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 
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Karnawałowe szaleństwa i ozdoby 

-Rozbudzanie ciekawości o świecie oraz jego poszczególnych elementach i 

zjawiskach 

-Rozwijanie wyobraźni oraz myślenia przyczynowo- skutkowego 

-Odkrywanie swoich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji 

-Wyjaśnienie pojęcia karnawału i zapoznanie z tradycją zabaw 

karnawałowych 

-Wyrabianie wrażliwości estetycznej 

-Rozwijanie zdolności manualnej 

-Rozbudzanie radosnego nastroju 

18.01- 31.01 

FERIE ZIMOWE 
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Wiem, że dobrze jem. Nauka zdrowego 

odżywiania. 

Proste obserwacje przyrodnicze.  

 

 

 

 

  

-Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w debacie na temat zdrowego 

odżywania 

-Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie 

-Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie 

i rozwój 

-Kształcenie umiejętności opisywania  warzyw  i  owoców  w oparciu  o  

funkcje  percepcji  wzrokowej,  dotykowej  i smakowej. 

-Wspólne stworzenie świetlicowego zielnika 

- Opieka nad świetlicowymi roślinami doniczkowymi  
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Świetlicowa pracownia projektowa.  

Zróbmy coś z kartonu! 

 

-Wdrażanie do współdziałania w grupie 

-Kształcenie twórczej wyobraźni i pomysłowości 

-Tworzenie warunków do podejmowania aktywności twórczej 

-Budzenie i rozwijanie wyobraźni muzycznej, ruchowej, werbalnej i 

plastycznej 

-Kształtowanie umiejętności autoprezentacji oraz wypowiadania się i 

aktywnego słuchania 

01.04-06.04 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 
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Do czego inspirują nas dźwięki? 

Ekologia na co dzień.  

-Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka 

na środowisko naturalne. 

- Wyrabianie nawyków segregowania śmiecić  

- Zrozumienie potrzeby życia w zgodzie z przyrodą 
-Kształtowanie etycznej postawy wobec zwierząt 

-Rozwijanie  wrażliwości  na muzykę   

-Poczucie przyjemności z aktywnego słuchania i tworzenia muzyki 

- Prezentowanie swoich umiejętności gry na instrumentach 

M
a

j Jestem odpowiedzialny i czuje się 

bezpieczny w domu , szkole i podróży.  

 

-Dostarczenie wiedzy o Telefonie Zaufania 116 111, zasadach jego 

funkcjonowania i przeznaczeniu 

-Przybliżenie zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych 

form pomocy psychologicznej 

-Zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych 

-Rozwijanie umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań w 

formie warsztatowej 

-Rozbudzanie zainteresowania podróżami   

-Rozwijanie umiejętności językowych 

-Poszerzanie świadomości innych kultur  

-Rozwijanie wiedzy o świecie 
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Międzynarodowy Dzień Dziecka.  

Bezpieczne wakacje 

Żegnaj szkoło!  

-Poznanie sposobów obchodzenia Dnia Dziecka w różnych państwach 

-Utrwalanie świadomości swoich praw i obowiązków 

-Kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach 

mogących wystąpić w okresie wakacji  

-Utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów 

-Zapoznanie z modelami bezpiecznych zachowań oraz sposobami szybkiego 

reagowania na zagrożenia 

-Rozwijanie umiejętności przyjmowania refleksyjnej postawy wobec 

własnych działań 

–Budowanie pozytywnej samooceny 

 


