
  

                       Plany pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sławkowie – rok szkolny 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WRZESIEŃ 

 

CYKL  

TEMATYCZNY 

 

T

Y

D

ZI

E

Ń 

IMPREZY 

OKOLICZNOŚCIOWE 

ZAJĘCIA UMYSŁOWE 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNO -  

TECHNICZNE 

ZAJĘCIA RUCHOWE 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

POMOC W NAUCE I ODRABIANIU LEKCJI 

ZAJĘCIA 

 MUZYCZNE 

Powrót 

z wakacji –

„Witaj szkoło, 

zegnajcie 

wakacje”. 

Poznajemy 

zwyczaje oraz 

tradycje naszej 

świetlicy. 

 

I 
     Powitanie uczestników świetlicy. 

Poznajemy się nawzajem- poznawanie 

się grupy. 

    Rozmowa na temat swoich 

ulubionych zajęć, sposobów spędzania 

wolnego czasu. Wspomnienia 

z wakacji. 

    Zapoznanie z regulaminem świetlicy i 

„Obowiązkami świtliczaków”, opieka 

nad nowymi uczniami w naszej 

świetlicy.         

    Przypomnienie zasad BHP –poznanie 

zasad bezpiecznej zabawy na 

podwórku i w świetlicy, oraz zasad 

poruszania się po terenie szkoły-

zapoznanie się z nowym otoczeniem 

uczniów. 

   Wykonywanie elementów do dekoracji 

świetlicy kształtowanie zdolności 

manualnych. 

   Prace organizacyjno - porządkowe w 

świetlicy.  

  Wspomnienia z wakacji – rysowanie 

kredami na kolorowym tle, swobodne 

wypowiedzi dzieci. 

   Pocztówka z wakacji – malowanie 

farbami. 

 

   Zabawy na powietrzu „Poznajemy się”. 

   Zabawy z różnymi elementami ruchu na boisku 

szkolnym. 

   Gry stolikowe: warcaby, szachy, quizy, bierki 

itd. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, 

krzyżówek. 

   Pomoc w odrabianiu lekcji. 

   Wyjście na szkolny plac zabaw.  

   Zabawa z językiem niemieckim. 

   Śpiewanie 

piosenek 

poznanych na 

wypoczynku 

letnim-zabawy 

ze śpiewem. 

Gry i zabawy 

stolikowe. 

Wyjście na 

szkolny plac 

zabaw. 

Odrabianie 

zadań 

domowych. 

 

Bezpieczna 

droga do szkoły 

i ze szkoły 

 

II 
   Zasady bezpiecznego poruszania się 
po drodze – pogadanka,  kształcenie w 
zakresie postawy, samokontroli, 
społecznego zaangażowania - poznanie 
zasad bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnie - integracja grupy, 
przeciwdziałanie agresji. 
 Grupowanie znaków (ostrzegawczych, 

    Znak drogowy „przejście dla pieszych” – 

malowanie farbami plakatowymi -

dekorowanie świetlicy znakami 

drogowymi;    

  Samochód – wydzieranie z kolorowego 

papieru.  

  Sygnalizacja świetlna – wycinanie.    

    Poznajemy teren przyszkolny.  
„Na skrzyżowaniu” – zabawy w ruch uliczny; 
reakcje na sygnały świetlne -omówienie zasad 
bezpiecznego poruszania się po drodze ze szkoły 
i do szkoły. 
  Gry stolikowe. 

  Zabawa z językiem niemieckim. 

  Słuchanie 

znanych 

melodii – 

rozpoznawanie 

piosenek 

 
Gry i zabawy 



 

informacyjnych, nakazu i zakazu), 
omówienie podstawowych znaków. 

Wykonanie plakatu „Telefony alarmowe”    Wyjście na plac szkolny plac zabaw  

   Pomoc w odrabianiu lekcji. 

stolikowe. 

Wyjście na 
szkolny plac 
zabaw. 

Odrabianie 
zadań 
domowych. 

   

Sprzątanie 

Świata- 

chrońmy nasze 

środowisko.  

III 

 

 

    Kształcenie postawy szacunku dla 
przyrody-rośliny, zwierzęta 
chronione.  

   Szanujmy lasy, jeziora, rzeki.  

   Pogadanka na temat: Czystość to 
zdrowie. 

    Wykonanie plakatu pt.: ,,Sprzątamy 

las” -praca w grupach- uświadomienie 

konieczności dbania o nasze środowisko  

  

   Gry świetlicowe.  

   Rozwijanie wrażliwości ekologicznej -udział 
w akcji sprzątanie świata.  

Zabawa z językiem niemieckim. 

 Wyjście na szkolny plac zabaw. 

   Pomoc w odrabianiu lekcji. 

   Poznajemy 
różne kierunki 
muzyczne 
(klasyka)   

Gry i zabawy 
stolikowe. 

Wyjście na 
szkolny plac 
zabaw. 

Odrabianie 
zadań 
domowych. 

 

Złota Polska 

Jesień  

Kultura życia 

codziennego.  

 

IV 

   Jesienne zmiany pogody – 
pogadanka. 

   Segregowanie darów jesieni – 
klasyfikacja według wielkości, smaku, 
ilości pestek – tworzenie zbiorów. 

   Pogadanka nt. owoce i warzywa 
jako źródło witamin. 

   Pomoc w nauce i odrabianiu zadań 
domowych. Estetyka naszych 
zeszytów 

   Wycinanie konturów liści, kolorowanie 
farbami, układanie własnych 
kompozycji.  

   Leśne ludziki – odbijanki z liści 

   Wydzieranka z papieru kolorowego 
„Jesienny las” 

   Wykonanie zwierząt i ludzików z 
kasztanów i żołędzi -wystawy, 

   Obserwacja zmian zachodzących w 
przyrodzie- pogadanki. 
 
   Gry i zabawy ruchowe. 

   Zabawa z językiem niemieckim. 

  Wyjście na szkolny plac zabaw. 

   Gry świetlicowe.  

   Pomoc w odrabianiu lekcji. 

 

   Pląsy przy 
muzyce 
dziecięcej. 
Gry i zabawy 

stolikowe. 

Wyjście na 

szkolny plac 

zabaw. 

Odrabianie 

zadań 

domowych. 


