
PROGRAM KLUBU ŚWIETLICY 4,5,6,7,8 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Plan roczny Klubu Świetlicy 4,5,6,7,8 w każdym miesiącu charakteryzuje ustalone hasło 

przewodnie. Zgodnie z ustalonym hasłem podejmowane będą rozmaite działania tematyczne. 

Każdego dnia w Klubie realizowane będą zajęcia zgodne z potrzebami uczniów (zajęcia 

plastyczne, kreatywne zabawy, ruchowe i relaksacyjne), jak również zajęcia stałe wpisane  

w stałe godziny. Będą to zajęcia filmowe, muzyczne, sportowe czy ciche. Codziennie 

przewidziane są zajęcia ruchowe w postaci zabaw i gier zespołowych na boisku szkolnym.  

W Klubie zaplanowano również aktywność o charakterze wychowawczo-profilaktycznym 

(rozmowy, ćwiczenia, zabawy interakcyjne). 

 

MIESIĄC HASŁO DZIAŁANIE 

WRZESIEŃ Witaj szkoło! -Poznawanie się grupy-zabawy o charakterze 

integracyjnym. 

-Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na placu 

zabaw, boisku, sali gimnastycznej i w Klubie 

Świetlicy. 

-Zapoznanie uczniów z regulaminem i planem 

pracy Klubu Świetlicy - wdrażanie do jego 

przestrzegania. 

-Zapoznanie z zasadami bezpiecznego powrotu 

do domu. Przedstawienie uczniom godzin 

odjazdów szkolnych autobusów. Omówienie 

zasad zachowania podczas zbiórek 

autobusowych. 

-Pogadanka na temat: „Nie czyń drugiemu co 

tobie niemiłe”. Co zrobimy, aby w Klubie było 

miło, przyjemnie, wesoło i ładnie? 

-„Kolorowe latawce”-konkurs plastyczny.  

PAŹDZIERNIK Witamy jesień. -Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian 

w przyrodzie.  

-Określenie charakterystycznych cech jesieni. 

-Zwrócenie uwagi na konieczność mycia 

warzyw i owoców - zachęcanie do ich 

spożywania. 

 -Zapoznanie dzieci z nowymi technikami 

plastycznymi (rozwijanie zdolności 

manualnych). 

-Rozmowy przy ilustracji na temat: ”Barwy 

jesieni”. Wykonanie pracy plastycznej 

„Jesienne owoce” - wydzieranka. 

LISTOPAD Dzień Edukacji 

Narodowej. 

-Znaczenie Dnia Edukacji Narodowej - 

wspólne rozmowy.  

-Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu 

świata oraz znaczenia pracy pracowników 



szkoły. 

-Pogadanka – Nasza Pani. Redagowanie 

życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Czytanie wierszy dot. święta nauczycieli.  

-Wykonanie pracy plastycznej nt. „Moja Pani” 

(technika plastyczna dowolna). 

-Przypomnienie o zasadach grzecznościowych 

podczas rozmów z pracownikami szkoły. 

GRUDZIEŃ Przygotowujemy się 

do Świąt. 

-Czytanie wierszy z okazji Mikołajek.  

-Szukanie ciekawostek o św. Mikołaju.  

-Św. Mikołaj w wyobrażeniach dzieci – praca 

plastyczna.  

-Mikołajkowy konkurs – labirynt, łamigłówki, 

rebusy, zagadki. Gry stolikowe i zespołowe. 

-Wykonywanie ozdób choinkowych. 

-Choinka – wyklejanie z kolorowego papieru i 

bibuły.  

-Ubieranie choinki świetlicowej. Śpiewanie 

kolęd. Składanie życzeń świątecznych. 

-Warsztaty witrażowe „Świąteczne Anioły”. 

-Zimowe zabawy na śniegu. 

STYCZEŃ Noworoczne 

postanowienia oraz 

karnawał. 

-Swobodne wypowiedzi na temat „Jak 

witaliśmy Nowy Rok?” Rozmowa o 

noworocznych postanowieniach i wyborze tych 

najważniejszych.  

-Spisanie wybranego postanowienia i próba 

jego dotrzymania .  

-Wykonanie masek karnawałowych, 

kotylionów z tekturki i kolorowego papieru. 

-„Dzień Babci i Dziadka” – rozmowa nt. 

znaczenia osób starszych w naszych rodzinach 

i społeczeństwie. 

LUTY Świat ciekawych 

książek. 

-Wspólne czytanie bajki K. Makuszyńskiego 

pt. „Koziołek Matołek” oraz innych bajek.  

-Mój ulubiony bohater bajek – swobodne 

wypowiedzi dzieci. Wykonanie ilustracji do 

jednej z ulubionych książek.  

-Świat bajek – kolorowanki. Zgaduj-zgadula – 

odgadywanie postaci z bajek po rekwizytach 

lub przygodach. 

-„Bezpieczne ferie”-rozmowy nt. 

bezpieczeństwa w trakcie zimowego 

wypoczynku. 

MARZEC Witaj wiosno! -Czytanie wierszy o tematyce wiosennej. 

-Przebiśniegi i inne wczesnowiosenne kwiaty – 

nazywanie i malowanie farbami.  

-Wiosna wokół nas – zagadki, krzyżówki, 

rebusy o tematyce wiosennej.  

-„Wiosna” – słuchanie fragmentu „Czterech 

pór roku” Vivaldiego. Zabawy rytmiczne. 



Karaoke dla chętnych.  

-Gry i zabawy na świetlicy oraz na świeżym 

powietrzu. 

-„Święto kobiet”: - rozwijanie szacunku dla 

kobiet pracujących zawodowo i w domu. 

Uświadomienie znaczenia pracy kobiet. 

Podział obowiązków w rodzinie. 

KWIECIEŃ Wielkanocne 

niespodzianki. 

- Poznanie zwyczajów związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi. 

-Umacnianie więzi rodzinnych. 

MAJ Święta majowe. -Pogadanka na temat rangi świąt majowych i 

podejścia do nich w domach uczniów. Jak 

obchodzimy te święta? – dyskusja.  

-Barwy majowe – chorągiewki, biało-czerwone 

kwiaty z bibuły.  

-Karta z historii – pogadanka. Oglądanie 

reprodukcji obrazu Jana Matejki „Konstytucja 

3 maja”.  

-Pogadanka o Konstytucji, jej założeniach i 

czasach w których powstała - wyszukiwanie 

informacji w Internecie.  

-Słuchanie pieśni i melodii żołnierskich oraz 

patriotycznych.  

-Krzyżówki, zagadki, rebusy związane z 

krajem, w którym żyjemy.  

-Zabawy ruchowe na boisku. 

-„Dzień mamy”: pogadanka nt. „Zawody 

naszych mam” Metoda rybiego szkieletu - jak 

mogę pomóc mamie? Mama – wyjątkowe 

słowo na świecie – pogadanka. Czytanie 

wierszy poświęconych Dniu Matki. Przysłowia 

i mądrości o matce – ich interpretacja. Portret 

mojej mamy – technika kolażu. Upominek dla 

mamy – laurka, kwiaty, serduszko np. z masy 

solnej. 

CZERWIEC 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. Szanty.  

-Praca plastyczna „Kolory lata”.  

-Nasi tatusiowie – pogadanka. Laurka dla taty. 

Mój tata – portret. Zgaduj-zgadula: Gdzie 

pracuje mój tata? 

-Zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka. 



 


