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WRZESIEŃ – Wspominamy wakacje i poznajemy się nawzajem 

Poznajemy świetlicę Szkoły Marzeń 

 

Omówienie wspólnie z uczniami regulaminu 

świetlicy, rozkładu zajęć oraz zasad 

zachowania się w sali, na boisku szkolnym, 

na korytarzu, zasad rozchodzenia się na 

zajęcia oraz powrotów z nich. 

 

Poznanie praw i obowiązków ucznia 

przebywającego w świetlicy szkolnej. 

 

Integracja grupy poprzez zabawę. 

 

Zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym 

miejscem, jakim jest świetlica szkolna. 

 

Pierwszak ze starszakiem „za pan brat”, 

wspieranie młodszych uczniów i zapewnienie 

im właściwych warunków adaptacyjnych w 

nowym miejscu. 

 

Omówienie podstawowych zasad BHP 

panujących w szkole. 

 

Coś o sobie wam opowiem 

Mój portret – praca plastyczna techniką 

kolażu 

 

Co lubię, a czego nie - kalambury 

 

Jakie mam uzdolnienia – odkrywanie swoich 

mocnych stron. 

 

Ćwiczenia w grupie rozwijające poczucie 

własnej wartości. 

 

„Kim będę, gdy dorosnę?” – praca 

plastyczna. 

Wspomnienia z wakacji 

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat 

„Jak spędziłem wakacje?”. 

 

„Namalujmy nasze wakacje” - praca 

plastyczna. 

 

Zabawy w zgadywanie - rozpoznawanie 

dotykiem pamiątek wakacyjnych 

(czarodziejski worek); 



 

Zapoznanie z globusem – wspólne 

odszukanie miejsc naszych podróży 

wakacyjnych. 

 

„Wakacyjna piosenka” - konkurs 

muzyczny 

 

Bezpieczni również poza szkołą 

  

Przypomnienie i utrwalenie podstawowych 

zasad bezpieczeństwa.  

 

Pogadanka na temat bezpiecznej drogi 

zarówno do jak i ze szkoły.  

 

Zabawy symulacyjne na placu zabaw: jak 

prawidłowo zachować się na ulicy? 

 

„Moja droga do szkoły” – praca plastyczna. 

 

PAŹDZIERNIK – Witamy jesień i dbamy o siebie 

Złota jesień 

 

Ozdabiamy naszą świetlicę – wykonanie 

jesiennych dekoracji, które ozdobią wnętrza 

świetlicy. 

 

Dziennik pogody - obserwacja zmian 

zachodzących w przyrodzie. 

 

„Na cebulkę” - wyrabianie umiejętności 

ubierania się zgodnie z warunkami 

atmosferycznymi.  

 

Zabawy z jesienią, tworzenie prac 

plastycznych z wykorzystaniem naturalnych 

materiałów: 

- „Jesienny wazon” wypełniony liśćmi i 

kasztanami - praca plastyczna. 

- Jesienne kompozycje z liści - zabawy 

florystyczne.  

 

Nauka piosenki „Taniec liści” 

Smaczne dary jesieni 

Jesienne warzywa i owoce – praca plastyczna 

 

„Sałatka owocowa jest smaczna i zdrowa” - 

zabawa integracyjno-ruchowa 

 

Co nam jesień w koszu niesie? - rozmowa 

 

Wspólne przygotowywanie zdrowych 

przekąsek z darów jesieni. 



 

Piosenka M. Bajora „Pomidor” 

Święto moich nauczycieli  

(Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14 

października) 

Rozmowa z dziećmi o pracy nauczyciela oraz 

pracowników szkoły; podkreślenie roli 

nauczyciela w poznawaniu świata  

 

Nauka piosenki „Dzień nauczyciela i 

karuzela”- zabawa przy muzyce  

 

Redagujemy życzenia - składanie życzeń 

nauczycielom  

 

Wykonywanie kolorowych bukietów 

okolicznościowych z bibuły, krepiny 

 

„Portret mojego nauczyciela”- malowanie 

pastelami 

 

Jesiennym przeziębieniom mówimy 

stanowcze NIE. 

 

 

Pogadanka na temat znaczenia zdrowia  

i czynników warunkujących prawidłowy 

rozwój. 

 

„Zdrowa żywność – zdrowe ciało”- 

uświadomienie dzieciom jak ważne jest 

zdrowe odżywianie, spożywanie warzyw i 

owoców, spożywanie odpowiedniej ilości 

wody.  

 

Rozwiązywanie zagadek o tematyce 

zdrowotnej. 

 

Plakat „Pan Katarek Kicharek” praca w 

grupach technika dowolna. 

 

Recepta na ciszę – wypisanie przyczyn 

hałasu w świetlicy, tworzenie recepty 

na ciszę podczas pobytu w świetlicy. 

 

Nauka piosenki pt. „Witaminki, witaminki”. 

 

LISTOPAD – Poznajemy historię naszą i naszego kraju 



Dzień Wszystkich Świętych i Święto 

Zmarłych - pamiętajmy o tych, których 

już z nami nie ma. 

 

Wyjaśnienie symboliki i znaczenia tych 

świąt. 

 

Pogadanka na temat poszanowania miejsc 

pamięci, tradycji palenia zniczy, składania 

kwiatów. 

 

Zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie 

się na cmentarzu. 

100 lat niepodległości! - 11 listopada 

Narodowe Święto Niepodległości. 

 

Święto Niepodległości, czyli jak to było? 

 

„Kto Ty jesteś?” – burza mózgów. Pogadanka 

patriotyczna kształtująca poczucie 

przynależności narodowej. 

 

Poznanie i poszanowanie symboli 

narodowych. 

 

„Flaga nasza biało-czerwona” - praca 

plastyczna. 

 

Poznajemy pieśni patriotyczne, wspólnie je 

śpiewając. 

 

 

Nie straszne nam „Odrabianki”. 

 

Sprawdzanie zadań domowych.  

 

Jak się uczyć? - zapoznanie uczniów oraz 

próby wdrożenia do życia świeżo poznanych 

technik i metod. 

 

Umiejętność planowania czasu i 

organizowania miejsca do nauki, jako klucz 

do sukcesu. 

 

Cicho, sza, czyli czemu hałas szkodzi 

zdrowiu i przeszkadza w nauce? 

 

Starsze klasy pomagają młodszym w trakcie 

odrabiania prac domowych, uczymy się 

pomagać. 

Dobra koleżanka, dobry kolega 

(Dzień Życzliwości – 21 listopada) 

Rozmowy z dziećmi na temat wzajemnych 

relacji między ludźmi, wdrażanie do 

okazywania życzliwości i szacunku wobec 

kolegów, koleżanek.  

Zabawy integracyjne.  

Wykonanie laurki dla ulubionej koleżanki, 

kolegi.  

Mój najlepszy przyjaciel - rozwijanie 

koleżeństwa i przyjaźni. 



 

Listopadowe czary mary – wróżby 

Andrzejkowe 

Poznajemy wróżby i tradycje Andrzejkowe. 

 

Przygotowanie rekwizytów do konkursów, 

wróżb. Wspólne zabawy: wróżby 

andrzejkowe, przepowiadanie przyszłości, 

wróżby, lanie wosku, konkursy. 

 

Wdrażanie do wspólnej zabawy w grupach. 

 

GRUDZIEŃ – W świątecznym czasie pomagamy innym 

 

Przyjedź do nas, Mikołaju 

 

Mikołajki, wyjaśniamy skąd wziął się ten 

piękny zwyczaj. 

 

Samodzielne przygotowanie małych 

prezentów dla bliskich.  

 

Przygotujmy się do świąt, nauka kolęd,  

wspólne kolędowanie.  

 

Tradycje świąteczne w naszej rodzinie, kraju 

i na świecie – swobodna pogadanka.   

 

Ulubiony świąteczny rytuał. 

 

Najcenniejszy prezent – swobodne 

wypowiedzi dzieci. 

 

 

Wolontariusze – pomocnicy Świętego 

Mikołaja 

(Dzień Wolontariusza – 5 grudnia) 

Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu. 

Wolontariusz – kto to taki?  

 

Poznanie historii Świętego Mikołaja oraz 

tradycji z nim związanych w różnych 

regionach Polski. 

 

Uwrażliwienie na los i potrzeby dzieci 

ubogich. 

 

Dlaczego należy pomagać innym? Jakie 

akcje dobroczynne znamy? W jakich akcjach 

charytatywnych bierzemy udział? – 

pogadanka. 

 

Wykonanie ozdób na potrzeby kiermaszu 

charytatywnego. 

 

Pierwsza gwiazdka na niebie. 

Tworzenie świątecznego nastroju w szkole. 

 

Wykonanie elementów dekoracji świetlicy.   

 



Kartki świąteczne – technika dowolna.  

 

„Święty Mikołaj wśród dzieci”- kolaż 

 

Poznanie różnych sposobów pakowania 

prezentów.  

 

Tworzenie najróżniejszych ozdób 

choinkowych a także świątecznych stroików, 

witraży, aniołków i Mikołajków. 

 

Rewia bałwanków i śnieżynek – konkurs 

plastyczny 

STYCZEŃ – Co nowego w Nowym Roku? 

W nowym roku 2019 

Uwrażliwienie na przemijający czas, 

dokonywanie postanowień noworocznych, 

zauważenie zmieniającego się świata wraz z 

porami roku.   

 

Rozmowa na temat kalendarza, czy istnieje 

kalendarz mierzący czas inaczej?  

 

Sporządzenie listy postanowień 

noworocznych, poganka na temat tego, co 

zrobić, aby być lepszym w Nowym Roku. 

 

Doskonalenie znajomości nazw: pór roku, 

miesięcy oraz dni tygodnia.  

 

Wyszukiwanie przysłów i porzekadeł o 

Nowym Roku. 

 

Wykonanie własnego kalendarza – technika 

dowolna.  

 

„Kartka z noworocznymi życzeniami” – 

wyklejanka. 

„Hu, Hu, Ha, nasza zima piękna” 

Propagowanie uprawiania sportu, znaczenie 

ruchu na świeżym powietrzu.  Rozmowy o 

odpowiednim stroju do zabaw na mrozie. 

 

Obserwacja przyrody podczas zimy.   

 

Wspólne czytanie „Królowej śniegu”. 

 

„Bałwanek z waty” – wyklejanie bałwanka 

watą. 

 

„Zimowy pejzaż” – malowanie  świecą, 

kredą. 

 



Nasi kochani dziadkowie 

(21 i 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka) 

Uczenie poszanowania ludzi starszych.  

 

Gry i zabawy naszych dziadków. 

 

„Portret Babci i Dziadka” – rysowanie 

pastelami.  

 

„Niespodzianka dla Babci i Dziadka” - 

wydzieranka, wyklejanka – laurka. 

Bezpieczne ferie. 

Wdrażanie do przestrzegania zasad BHP 

podczas zabaw zimą, do zadbania o własne 

bezpieczeństwo na śniegu i lodzie podczas 

ferii zimowych.   

 

Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami 

spędzania czasu wolnego.  

 

Swobodne wypowiedzi na temat 

wysłuchanego wiersza o zimie. Rozmowy na 

temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw 

na śniegu i lodzie. Rozmowa o prawidłowym 

ubieraniu się zimą. Jak dbać o swoje zdrowie 

zimą? 

 

„Mój ulubiony sport zimowy” – praca 

plastyczna technika dowolna.   

 

„Sporty zimowe” – kolaż z gazet, reklam 

sklepów z artykułami sportowymi.   

 

Bezpieczni zimą – plakat uświadamiający, 

praca plastyczna zbiorowa.   

 

Rysunki i kolorowanki o tematyce zimowej, 

sportach zimowych, właściwym i 

bezpiecznym spędzaniu ferii. 

LUTY – Zimą dobrze się bawimy 

Walentynki 

Zapoznanie z tradycją obchodzenia 

walentynek i ich patronem; 

 

Co to znaczy lubić, kochać? Kształtowanie 

umiejętności wyrażania swoich uczuć; 

 

Walentynkowa gazetka – rozwijanie 

umiejętności manualnych; 

 

Walentynka – wycinanie serduszek i 

redagowanie śmiesznych wierszyków. 

 



Nie rzucaj słów na wiatr! - 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

(22 lutego) 

Wzbogacanie słownictwa i rozwijanie 

twórczego myślenia. 

Potyczki językowe – gry i zabaw słowne.   

Zapoznanie z wybranymi polskimi 

przysłowiami. 

Przysłowia polskie – kalambury. 

Utrwalanie zasad pisowni ortograficznej.  

Wykonanie gazetki z rymowanymi wierszami 

o zasadach ortografii polskiej. 

Rozwijanie umiejętności poszukiwania 

wiedzy w różnych źródłach.   

Bal karnawałowy  

MARZEC – Nadchodzi wiosna 

Święto kobiet 

Zapoznanie dzieci z zawodami 

wykonywanymi przez kobiety – swobodne 

wypowiedzi uczniów (burza mózgów). 

Rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących 

zawodowo i w domu. 

Podkreślanie roli kobiet w codziennym życiu. 

Wspólne redagowanie życzeń, laurka –

technika dowolna, tworzenie kwiatów –

techniką origami. 

Nauka piosenki „Mała Miss”. 

Sylwetki sławnych kobiet – dopasowanie 

nazwisk do imion.  

Kto jest dżentelmenem, a kto damą – zasady 

dobrego zachowania względem kobiet. 

Po co nam matematyka? 

(Dzień Liczby Pi – 14 marca) 

Matematyka w codziennym życiu – burza 

mózgów. 

Tworzenie plakatu promującego naukę 

matematyki – praca plastyczna 

Co to jest liczba Pi? 

Zabawy matematyczne – sudoku, tangram. 

Wyszukiwanie słów zawierających sylabę 

„pi” - zabawa w grupach. 



Żywa liczba Pi – zabawa ruchowa 

Witaj, wiosno! 

Czytanie wierszy o tematyce wiosennej. 

Analiza przysłów i powiedzeń, np.: o marcu 

– „w marcu jak w garncu”.  

Wykonywanie i uroczyste topienie 

Marzanny.  

Przebiśniegi i inne wczesnowiosenne kwiaty 

– nazywanie i malowanie farbami.  

Malowanie Pani Wiosny. 

Wiosna wokół nas – zagadki, krzyżówki, 

rebusy o tematyce wiosennej.  

„Wiosna” – słuchanie fragmentu „Czterech 

pór roku” Vivaldiego.  

Szukamy wiosny – wycieczka po najbliższej 

okolicy.  

„Parapetowy ogródek” – sadzenie kwiatów i 

warzyw. 

Z wizytą w teatrze  

(Międzynarodowy Dzień Teatru – 27 

marca) 

Kto jest kim w teatrze? (reżyser, dramaturg, 

scenarzysta, garderobiany, sufler, realizator 

dźwięku, operator światła).  

Rodzaje teatrów – lalkowy, aktorski, 

muzyczny, pantomimy, cieni, muzyczny. 

Jak się ubrać do teatru? – rozmowa 

kontrolowana. 

Teatralny savoir – vivre, czyli jak się 

zachować w teatrze.  

Ćwiczenia w zapamiętywaniu „czego 

brakuje?” – zapisywanie przedmiotów w ich 

pierwotnej kolejności.  

Rodzaje lalek teatralnych (pacynka, 

marionetka, kukiełka , lalka cieniowa, 

jawajka).  

Wykonanie kukiełki teatralnej różnymi 

technikami. 

Odgrywanie scenek rodzajowych metodą 

dramy.  



Wspólne przygotowanie inscenizacji wiersza 

J. Brzechwy „Na straganie”. 

KWIECIEŃ – Dawniej i dziś 

W świecie emocji -  

sztuka porozumiewania się 

Sposoby porozumiewania się w grupie. 

Wyrażam swoje uczucia w kulturalny sposób.  

Jak mówić...? Jak słuchać...? - burza mózgów 

i scenki dramowe. 

Trudna sztuka asertywności – uczymy się 

mówić: „nie”. 

Czytanie opowiadań i bajek terapeutycznych. 

Praca plastyczna - „Moc emocji”. 

Technika dawniej i dziś 

(Dzień Radia – 11 kwietnia) 

„Ptasie radio” - czytanie i odgrywanie 

wiersza. 

Rozwijanie zainteresowania najnowszymi 

osiągnięciami technicznymi człowieka. 

Poznanie największych twórców techniki.  

Urządzenia techniczne dawniej i dziś – 

rozmowa.  

Projektujemy niezbędne urządzenia – 

technika dowolna.  

Zgaduj – zgadula – odgadywanie nazw 

urządzeń technicznych.  

Zabawa „Do czego to służy?”.  

Improwizacja pracy maszyn – zabawa 

muzyczna.  

Święta Wielkanocne 

Rozmowa o ozdobach 

świątecznych/kurczaczki, zajączki, pisanki,  

koszyczek z produktami do święcenia/ 

Pogadanka „zwyczaje świąteczne”.  

Praca plastyczna - kartka świąteczna – 

projektowanie własnych kart i pisanie 

życzeń.  

Krzyżówki, zagadki, rebusy o tematyce 

świątecznej – rozrywka umysłowa.  



Piosenki związane ze świętami 

wielkanocnymi.  

Zabawy ruchowe na powietrzu, wiosenne 

spacery. 

„Ale jaja”- konkurs plastyczny. 

Święta majowe 

Pogadanka na temat rangi świąt majowych i 

podejścia do nich w domach uczniów.  

Jak obchodzimy te święta – dyskusja.  

Nasze symbole narodowe – godło i flaga. 

Wykonanie płaskorzeźby godła - wyklejanie  

plasteliną.  

Barwy majowe – chorągiewki, biało-

czerwone kwiaty z bibuły.  

Oglądanie reprodukcji obrazu Jana Matejki 

„Konstytucja 3 maja”.  

Pogadanka o Konstytucji, jej założeniach i 

czasach w których powstała - wyszukiwanie 

informacji w Internecie.  

Słuchanie i nauka pieśni i melodii 

żołnierskich oraz patriotycznych.  

MAJ – Mój kraj i moja rodzina 

Kraje Unii Europejskiej 

Poznanie kontynentów – praca z atlasem i 

globusem.  

Podpisywanie konturów kontynentów i 

kolorowanie. Przyklejanie kontynentów na 

przygotowaną mapę świata. 

Europa – odszukanie kontynentu na globusie. 

Poznanie krajów europejskich sąsiadujących 

z Polską.  

Wykonanie pracy plastycznej  „Polska i jej 

sąsiedzi”. 

Unia Europejska - co to takiego? Kraje 

wchodzące w skład UE.  

Praca w grupach – skojarzenia dotyczące: 

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i 



Niemiec. 

Flaga Unii Europejskiej – omówienie jej 

wyglądu i symboliki. Próba wykonania flagi 

Unii  Europejskiej.  

Hymn Unii Europejskiej – słuchanie i nauka. 

Quiz wiadomości o krajach europejskich.  

Kolorowy tydzień w świetlicy 

Tworzenie miłej atmosfery w grupie, terapia 

kolorem. 

 

Znaczenie kolorów w naszym życiu. Jaki 

kolor wpływa na nasze samopoczucie, nastrój 

itp.– pogadanka, rozmowa kierowana. 

 

Mój ulubiony kolor – farby. Łączenie 

kolorów – barwy zimne i ciepłe, kolorowanie 

mandali. 

 

Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu 

min.: kolorki, chusta Klanza, kolory z piłką, 

domino obrazkowe, Twister 

Nauka piosenki „Tęcza” 

„Kochana Mamo, kochany Tato” 

Zapoznanie z wierszami i piosenkami dla 

mamy i taty.  

Wypowiedzi na temat „Dlaczego kocham 

swoją mamę?”, „Dlaczego kocham swojego 

tatę?” 

Moi rodzice - portret.  

Zaprojektowanie i wykonanie laurki z okazji 

święta mam i tatusiów, pisanie życzeń. 

Bukiet z serc – praca plastyczna; upominek 

dla mamy i taty. 

Tworzenie drzewa genealogicznego swojej 

rodziny.  

Dzieci z różnych stron świata 

(Międzynarodowy Dzień Dziecka – 1 

czerwca) 

Poznajemy prawa i obowiązki dziecka. 

Zapoznanie z Konwencją o Prawach 

Dziecka.  

Czytanie wiersza M. Brykczyńskiego „ O 

prawach dziecka”. 



Kiedy dzieci są szczęśliwe? - wypowiedzi 

dzieci oparte na własnych doświadczeniach. 

Gdzie dziecko w sytuacji trudnej może 

uzyskać pomoc? - instytucje zapewniające 

pomoc dzieciom. 

Dziecięca wizja świata i przyszłości - praca 

plastyczna. 

Order Uśmiechu - dzieci wręczają nagrody 

dorosłym - poznajemy laureatów. 

Dzieci różnych narodowości - cechy 

charakterystyczne, podobieństwa i różnice - 

rozmowa kierowana.  

Nauka piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”. 

CZERWIEC – Niedługo wakacje! 

„Zielono mi” 

Wyjazd na Zieloną Szkołę, przypomnienie 

podstawowych zasad BHP, omówienie zasad 

panujących w trakcie wyjazdu na Zieloną 

Szkołę. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Z czego mogą być dumni Polacy? – rozmowa 

kierowana. 

Najpiękniejsze miejsca w Polsce - góry, 

morze, pojezierza - praca z mapą, albumami. 

Polskie Tatry – pokaz slajdów. 

Pomniki przyrody - co to takiego? Pomniki 

przyrody w Polsce. 

Zagadki – uzupełnianie nazw polskich miast i 

rzek. 

Zgadywanka - czy znasz herby naszych 

miast? 

Zagadki geograficzne: jakie to miasto? 

Polski krajobraz – praca plastyczna. 

Piosenka „Płynie Wisła, nasza Wisła”. 

Witajcie wakacje! 

Rozmowa „Nasze plany wakacyjne”. 

Bezpieczne wakacje – pogadanka.  

Ważne telefony – rozmowa z dziećmi o 

konieczności korzystania z ważnych 



telefonów w sytuacji zagrażających zdrowiu 

lub życiu.  

Moje wymarzone wakacje – technika 

dowolna.  

Krzyżówki, rebusy, zagadki związane z 

wakacjami.  

Piosenki o lecie. 

Praca plastyczna „Kolory lata”.  

 

 


