
WRZESIEŃ – Zaczynamy nowy rok szkolny 
 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w świetlicy! 

Omówienie zasad panujących na świetlicy, 

rozkładu zajęć, sposobu zachowania się w 

sali, na boisku szkolnym, korytarzu oraz 

zasad rozchodzenia się na zajęcia i powrotu 

z nich oraz zasad przestrzegania reżimu 

sanitarnego. 

 

Pogadanka z uczniami o ich prawach i 

obowiązkach podczas pobytu na świetlicy 

szkolnej. 

 

Udział uczniów w zabawach integracyjnych. 

 

Omówienie podstawowych zasad BHP 

panujących w szkole. 

 

Pokazanie najmłodszym uczniom czym jest 

świetlica, jak należy z niej korzystać oraz 

przedstawienie propozycji zabaw. 

 

 

 

 

 

 

Poznajemy się 

Zabawa integracyjna „Lubimy to samo” 

 

Cechy dobrego przyjaciela – rozmowa 

kierowana. 

 

Zabawy integracyjne z wykorzystaniem 

chusty animacyjnej.   

 

Starszak pomaga młodszemu – integracja 

międzyklasowa.  

 

Wykonanie autoportretu.   

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne poruszanie się 

Omówienie zasad poruszania się do i ze 

szkoły. 

 

„Jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i do 

domu?”- dyskusja panelowa. 

 

„Bezpieczna droga do szkoły”- gra 

symulacyjna. 

 

Tworzenie plakatów zawierających zasady 

bezpieczeństwa na drodze. 

 

 

 

 

Jesień jest już z nami 

Wykonanie dekoracji jesiennej. 

 

Jesienne symbole – pogadanka. 

 

Nauka piosenki „Idzie jesień”. 

 



Z czym kojarzy mi się jesień? – burza 

mózgów. 

 

Czytanie wierszy o odchodzącym lecie.  

 

 

 

 

 

 

Uśmiechnięty tydzień        

2.10 Światowy dzień uśmiechu 

Dlaczego warto się uśmiechać? – burza 

mózgów. 

 

„Moje emocje” nauka rozpoznawania 

emocji. 

 

Praca plastyczna „Śmiech to zdrowie”. 

 

Dokańczanie zdań „Jestem uśmiechnięty, 

gdy…” 

 

Przygotowanie scenek sytuacji, w których 

uczniowie uśmiechają się. 

 

Konkurs fotograficzny – „Najbardziej 

uśmiechnięta osoba” 

PAŹDZIERNIK – Wesołe, jesienne chwile 
 

 

 

 

 

Jesienne skarby 

Jakie skarby daje nam jesień? – burza 

mózgów. 

 

Uroki jesieni – praca plastyczna z 

wykorzystaniem bibuły. 

 

Dostrzeganie zmian zachodzących w 

przyrodzie. 

 

Jaki strój wybrać na jesienny spacer? – 

pogadanka. 

 

Przygotowanie i gra w „Jesienne memo” 

 

 

 

 

Nauczycielem być 

14.10 Dzień nauczyciela 

Zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy 

nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

Co najbardziej lubię w szkole? – burza 

mózgów. 

 

„Jestem nauczycielem” – gra dydaktyczna. 

 

„Moja wymarzona szkoła” – praca 

plastyczna wykonana farbami. 

 

Wykonanie laurki dla nauczycieli. 

 

 

Prawo – czy je znasz? 

Jakie prawa i obowiązki mają dzieci? – 

pogadanka. 

 



Zapoznanie uczniów z Konwencją o 

prawach dziecka. 

 

Kto pracuje w sądzie? – prezentacja 

multimedialna. 

 

Poznanie słownictwa związanego z prawem 

i jego znaczenia.  

 

Symbole prawa – praca plastyczna metodą 

wydzieranki. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowujemy się do zimy 

W jaki sposób można przygotować się do 

zimy? – burza mózgów. 

 

Sposoby pomocy zwierzętom zimą – 

rozmowa kierowana. 

 

Wyszukiwanie ciekawostek na temat 

zwierząt, które zapadają w sen zimowy. 

 

Słoik z przetworami – praca plastyczna. 

 

Jak być zdrowym zimą? – wykonanie 

plakatów promujących zdrowy tryb życia. 

Listopad – Chwile zadumy  
 

 

 

 

 

 

Pamiętamy o poległych 

Wyjaśnienie symboliki grobu nieznanego 

żołnierza – opowiadanie 

nauczyciela. 

 

Obrzędy związane ze świętem Wszystkich 

Świętych – rozmowa, 

wypowiedzi dzieci. 

 

Czytanie wiersza H. Łochockiej 

Zaduszkowe płomyki – wykonanie 

ilustracji do wiersza. 

 

Lampion – praca plastyczna z 

wykorzystaniem kolorowego papieru 

i gładkiej bibuły. 

 

 

 

 

 

Jestem Polakiem/ Jestem Polką 

Poznanie legend polskich – czytanie 

opowiadań. 

 

Polskie symbole narodowe  - pogadanka. 

 

Flaga Polski – praca plastyczna. 

 

Słuchanie pieśni patriotycznych. 



 

 

 

 

 

Pluszowe dni 

25.11 Dzień Pluszowego Misia 

„Moje ulubione zabawki” rozmowa o 

ulubionych zabawkach uczniów. 

 

Udział uczniów w zabawie „Misie dwa” 

 

Praca plastyczna „Mój wymarzony miś” 

 

Oglądanie bajki „Mój przyjaciel 

niedźwiedź” oraz rozmowa o istocie 

przyjaźni na podstawie filmu. 

 

Wyszukiwanie piosenek i misiach oraz ich 

nauka. 

 

 

 

 

Katarzynki i Andrzejki 

Zapoznanie uczniów z historią Andrzejek i 

Katarzynek. 

 

Przygotowanie i wykonanie wróżb 

andrzejkowych. 

 

Co przyniesie mi los? – wróżenie. 

 

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

GRUDZIEŃ – Czas pomagania innym  
 

 

 

Mikołajki 

Wykonanie podobizny św. Mikołaja. 

 

Zapoznanie uczniów z historią św. Mikołaja. 

Mój najcenniejszy prezent – pogadanka. 

 

Czym można obdarowywać się wzajemnie? 

– zwrócenie uwagi na wartość miłych słów, 

gestów, pomocy oprócz prezentów 

rzeczowych. 

 

Czytanie wierszy do św. Mikołaja.  

 

 

 

Tydzień wolontariatu 

Kim jest wolontariusz? – burza mózgów. 

 

Sposoby pomagania innym – pogadanka. 

 

Przygotowanie darów na kiermasz 

charytatywny. 

 

Warsztaty „Wolontariat fajna sprawa” 

 

 

 

 

Przygotowanie do Bożego Narodzenia 

Poznanie historii świąt Bożego Narodzenia 

oraz tradycji z nimi związanych. 

 

Symbole Bożego Narodzenia. 

 

Wykonanie stroików oraz ozdób 

choinkowych. 

 



Przygotowanie kartek świątecznych dla 

najbliższych. 

  

 

 

 Boże Narodzenie tuż, tuż  

Nauka i wspólne śpiewanie kolęd i piosenek 

świątecznych. 

 

Przypomnienie zasad savoir-vivre. 

 

„Tradycje świąteczne w moim domu” – 

dyskusja. 

 

Konkurs na videoclip – „Taniec 

śnieżynki/ bałwanka” 

STYCZEŃ – Zimowe szaleństwa  
 

 

 

 

 

Witamy w roku 2021! 

Jak będzie ten rok?- pogadanka na temat 

postanowień noworocznych oraz stworzenie 

własnej listy postanowień. 

 

W jaki sposób mierzymy czas? – dyskusja. 

 

Przypomnienie pór roku i miesięcy. 

 

Wykonanie własnego kalendarza. 

 

 

 

 

 

 

Zimowe zabawy podczas ferii i nie tylko 

Jak spędzać czas zima? – burza mózgów. 

 

Poznanie zimowych dyscyplin sportowych. 

 

Pogadanka o bezpieczeństwie podczas 

zabaw na śniegu i lodzie. 

 

Stworzenie plakatu zawierającego zasady 

bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. 

 

Quiz wiedzy o zimie. 

 

Konkurs fotograficzny „Wspólny czas z 

babcią i dziadkiem” 

LUTY – Kolorowy miesiąc 
 

 

 

 

Pyszny tydzień 

Zapoznanie uczniów ze świętami 

nietypowymi związanymi z jedzeniem.  

 

Komponowanie swojej sałatki. 

 

Jak zjedzone pokarmy wpływają na nasz 

organizm? – pogadanka 

 

Tworzenie przykładowych jadłospisów.  

 

„Masterchef” gra dydaktyczna. 



Karnawałowa miłość Co to jest miłość? – rozmowa kierowana. 

 

Nauka piosenki „Miłość rośnie wokół nas” . 

Przygotowania do balu karnawałowego. 

Nauka tańców integracyjnych. 

 

Wykonanie laurki walentynkowej. 

 

 

 

 

Koci tydzień 

17.02 Dzień Kota 

„Kilka słów o kotach” – prezentacja 

multimedialna. 

 

Jak opiekować się kotem? – pogadanka. 

 

Moje zwierzątko – praca plastyczna 

wykonana pastelami. 

 

W jaki sposób pomóc bezdomnym kotom? -

burza mózgów.  

 

Wystawa fotografii „Mój kot” 

Z wizytą u dinozaurów 

26.02 Dzień Dinozaura 

Zapoznanie uczniów z historią dinozaurów. 

 

Jak wyglądałby dziś dinozaury? – burza 

mózgów. 

 

Wykonanie dinozaurów z talerzy 

plastikowych. 

 

Nauka piosenki „Ribidibi”. 

 

„Znane i nieznane dinozaury” – rozmowa 

kierowana. 

MARZEC – Wiosna tuż, tuż 
 

 

 

 

 

Łamigłówki mądrej główki 

W jaki sposób uczyć się? – pogadanka 

 

Zapoznanie uczniów z metodami efektywnej 

nauki. 

 

Stworzenie rebusów oraz krzyżówek. 

 

Rozwiązywanie dyktand graficznych. 

 

Rozwiązywanie przez uczniów łamigłówek. 

 

 

 

 

 

W kobiecym świecie 

„Dlaczego obchodzi dzień kobiet?” – 

dyskusja. 

 

Wykonanie bukietów z kolorowego papieru 

i bibuły. 

 

Gdzie pracują kobiety? – burza mózgów. 



 

Redagowanie życzeń zapisanych w laurkach 

wykonanych metodą dowolną. 

 

„Dżentelmenem być” – zasady dobrego 

zachowania względem kobiet. 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosna, ach to Ty 

Wykonanie wiosennych dekoracji i 

przystrojenie nimi świetlicy. 

 

Wiosenne symbole – burza mózgów. 

 

Wyszukiwanie piosenek związanych z 

wiosną. 

 

Czytanie wiersza J. Brzechwy „Wiosenne 

porządki” 

 

Warsztaty „Wiosna, ach to Ty” 

 

 

 

 

 

 

Teatralne święto 

27.03 Światowy Dzień Teatru 

Zapoznanie uczniów z historią teatru. 

 

Jakie przedstawienia możemy zobaczyć w 

teatrze? – burza mózgów. 

 

Przypomnienie zasad zachowania się w 

teatrze. 

 

„Aktor w teatrze” gra symulacyjna. 

 

Wspólne pisanie scenariusza 

przedstawienia. 

Wielkanoc 

 

Dlaczego obchodzimy Śmingus Dyngus? – 

pogadanka. 

 

Symbole świąt Wielkiej Nocy. 

 

Przygotowanie kartek świątecznych dla 

najbliższych. 

KWIECIEŃ – Dbamy nie tylko o siebie 

 

 

 

Sportowe zabawy 

6.04 Dzień Sportu 

Co nam daje sport i jak wpływa na nasze 

życie? – pogadanka 

 

Dyscypliny sportowe, które uprawiają 

uczniowie – burza mózgów. 

 

„Najbardziej znani sportowcy – czy ich 

znasz” – quiz. 

 

 

 

Co to jest czekolada i skąd się bierze – 

prezentacja multimedialna. 

 



Czekoladowy tydzień 

12.04 Dzień Czekolady  

Nauka piosenki „Czekolada” 

Nauka tańca „Sałatka owocowa z polewą 

czekoladową” 

 

„Czekoladowe figurki” praca plastyczna z 

wykorzystaniem plasteliny. 

 

Sałatka owocowa – zabawa integracyjna. 

 

 

 

 

 

W trosce o naszą Ziemię 

22.04 Dzień Ziemi 

W jaki sposób dbać o naszą ziemię? – burza 

mózgów. 

 

Wykonanie plakatu propagującego 

segregację śmieci. 

 

W jaki sposób wykorzystywać ponownie 

przedmioty? – pogadanka. 

 

Sposoby oszczędzania wody – układanie 

rymowanki. 

 

Konkurs – Ekologiczne dzieło sztuki 

 

 

 

 

Taneczne dni 

29.04 Międzynarodowy Dzień Tańca  

Jak taniec wpływa na nasz organizm – 

dyskusja. 

 

Wymyślanie i nauka układów tanecznych. 

 

Co to jest muzyka i jakie są jej gatunki oraz 

rodzaje? – prezentacja multimedialna. 

 

Zabawa w „Muzyczny quiz dla dzieci”. 

 

MAJ – Niebiesko – żółty czas 
 

 

 

Majowe świętowanie 

Rozmowa o świętach majowych. 

 

Święto Flagi Narodowej – praca plastyczna. 

 

Co to jest Konstytucja? – pogadanka. 

 

Nauka piosenki „Majowa rocznica” 

 

 

 

 

Tydzień Niezapominajki 

15.05 Dzień Niezapominajki 

Zapoznanie uczniów z historią i znaczeniem 

Święta Niezapominajki. 

 

„Kwiat niezapominajki” praca plastyczna. 

 

Gry i zabawy z kolorem niebieskim. 

 

Wykonanie kotylionu niezapominajkowego. 

 

Czytanie wiersza A. Gacek 

„Niezapominajki”. 



 

 

 

 

Z wizytą u pszczółki Mai 

20.05 Światowy Dzień Pszczół 

 

„Kilka słów o pszczołach” prezentacja 

multimedialna. 

 

Wykonanie pszczół z rolek po papierze 

toaletowym.  

 

Czy pszczoły są nam potrzebne? – dyskusja. 

 

Nauka „Tańca Mai”. 

 

Nauka piosenki Z. Wodeckiego „Pszczółka 

Maja”. 

 

 

 

 

 

Rodzinny czas 

W jaki sposób spędzam czas z mamą i tatą? 

– burza mózgów. 

 

Jaki jest mój tata, jaka jest moja mama? – 

pogadanka.  

 

Zabawy z dzieciństwa taty i mamy. 

 

Wykonanie laurki i redagowanie życzeń dla 

rodziców. 

 

Wiersz dla mamy i taty. 

CZERWIEC – Coraz bliżej wakacje 

 

 

 

Dziecięce chwile 

1.06 Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Jak dzieci w innych krajach spędzają wolny 

czas? – pogadanka kierowana. 

 

Zapoznanie się z najpopularniejszymi 

bajkowymi piosenkami w różnych językach. 

 

„Co mogę podarować innym dzieciom?” – 

burza mózgów. 

 

 

 

 

 

Kreatywny tydzień 

Co to znaczy być kreatywnym? – burza 

mózgów. 

 

Zabawy z wykorzystaniem drucików 

kreatywnych. 

 

Balonowe zwierzęta.  

 

Wykonanie dekoracji do domu. 

 

Jakim jestem przedmiotem? – zabawa 

integracyjna. 

 

 

 

 

Podróże kształcą 

Ciekawe miejsca w Polsce i na świecie – 

burza mózgów. 

 

„Moje wymarzone wakacje” praca 

plastyczna wykonana farbami. 



Jak pisać kartki i listy z wakacji – 

pogadanka.  

 

Polskie miejsca, które warto odwiedzić w 

wakacje – dyskusja kierowana.  

 

 

 

 

Bezpieczne wakacje 

Jak być bezpiecznym podczas wakacji? – 

pogadanka 

 

Przypomnienie telefonów alarmowych i 

sytuacji, których należy z nich korzystać. 

 

Przygotowanie plakatów ukazujących 

bezpieczeństwo na wakacjach. 

 


