
 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA 2019/2020R. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Godziny 02.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 06.09.2019 
  7:00-8:00 Uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego 
 Powitanie uczestników 
świetlicy. Poznajemy się 
nawzajem-poznawanie się 
grupy. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Opieka nad nowymi 
uczniami naszej szkoły 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Poznajemy zasady współpracy 
funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Rozwiązywanie zagadek, 
rebusów, krzyżówek na temat 
wakacji.  

 11:30-12:30    Rozmowa na temat swoich 
ulubionych zajęć: sposobów 
spędzania wolnego czasu. 
Wspomnienia z wakacji. 

 Zapoznanie z regulaminem 
świetlicy i "Obowiązkami 
Świetliczaków" 

 Przeprowadzenie zasad BHP-
poznanie zasad bezpiecznej 
zabawy w świetlicy oraz zasad 
poruszania się po terenie 
szkoły-zapoznanie z nowym 
otoczeniem uczniów klasy 1.  

 Wykonywanie  

12:30-13:30    Zabawa z j. niemieckim. 
Pomoc w odrabianiu lekcji. 

Pocztówka z wakacji-
malowanie farbami. 
Odrabianie zadań 
domowych. 

Odrabianie zadań domowych. 
Zabawy z różnymi elementami 
ruchu na boisku szkolnym. 

 Pomoc w odrabianiu lekcji. 
Malujemy nasze  
wymarzonego zwierzęcego 
przyjaciela. 

13:30-14:30    Wspomnienia z wakacji-
rysowanie kredkami, 
swobodne wypowiedzi dzieci. 

 Wykonywanie elementów 
do dekoracji świetlicy, 
kształtowanie zdolności 
manualnych. 

 Śpiewnie piosenek poznanych 
na wypoczynku letnim-zabawy 
ze śpiewem.  

 Wyjście na szkolny plac 
zabaw. 

14:30-15:40    Gry stolikowe: warcaby, gry 
planszowe. Rozwiązywanie 
zagadek. 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe: warcaby, gry 
planszowe. Rozwiązywanie 
zagadek. 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe: warcaby, gry 
planszowe. Rozwiązywanie 
zagadek. 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 

 

 



Godziny 09.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12,09.2019 13.09.2019 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Poznajemy zasady 
obowiązujące na 
świetlicy. 
Zabawy stolikowe. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 
  

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30 Zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze 
– pogadanka,  kształcenie 
w zakresie postawy, 
samokontroli, 
społecznego 
zaangażowania - 
poznanie zasad 
bezpiecznego 
przechodzenia przez 
jezdnie - integracja grupy, 
przeciwdziałanie agresji. 

Znak drogowy „przejście dla 
pieszych” – malowanie 
farbami plakatowymi -
dekorowanie świetlicy 
znakami drogowymi;     
 Wykonanie plakatu „Telefony 
alarmowe” 

 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. 
 

Grupowanie znaków 
(ostrzegawczych, 
informacyjnych, nakazu  
i zakazu), omówienie 
podstawowych znaków. 

Słuchanie znanych melodii – 
rozpoznawanie piosenek. 
Muzyka łagodzi obyczaje,  
przeciwdziałanie agresji. 
Pogadanka o przemocy 
słownej i fizycznej. 

13:30-14:30 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Wycinanie z kolorowego 
papier, prawidłowego 
skrzyżowania 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Samochód – wydzieranie 
z kolorowego papieru.  
 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Malujemy farbami 
sygnalizacje świetlną. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Malujemy zapamiętane znaki 
drogowe. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Malujemy nasze muzyczne 
marzenia. 

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 matematyczne. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  



 

Godziny 16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Poznajemy zasady 
obowiązujące na 
świetlicy. 
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 
  

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Kształcenie postawy 
szacunku dla przyrody-
rośliny, zwierzęta 
chronione.  
   Pogadanka na temat: 
Czystość to zdrowie. 

 Wykonanie plakatu 
pt.: ,,Sprzątamy las” -praca w 
grupach- uświadomienie 
konieczności dbania o nasze 
środowisko  
 

 Rozwijanie wrażliwości 
ekologicznej -udział w akcji 
sprzątanie świata.  
Zabawa z językiem 
niemieckim. 
 

Kształcenie postawy 
szacunku dla przyrody  
Szanujmy lasy, jeziora, rzeki.  
 

Słuchanie znanych melodii – 
rozpoznawanie piosenek. 
Muzyka łagodzi obyczaje. 
 Ekologicznie żyjemy- 
pogadanka  

13:30-14:30 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Malujemy naszego 
czworonożnego 
przyjaciela. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Las – wydzieranie 
z kolorowego papieru.  
 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Malujemy farbami leśną 
polanę. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Malujemy zapamiętane 
zachowania prozdrowotne. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Malujemy nasz wymarzony 
plac zabaw. 

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 matematyczne. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu. 

 

 



Godziny 23.09.2019 24.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 27.09.2019 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 
  

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Jesienne zmiany pogody-
pogadanka. 
Jak prawidłowo ubierać 
się jesienią. 

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

 Wycinanie konturów liści, 
kolorowanie farbami, 
układanie własnych 
kompozycji.  
Leśne ludziki- odbijanie 
liści. 

 Obserwacja zmian 
zachodzących w przyrodzie- 
pogadanki. 
 

Słuchanie znanych melodii – 
rozpoznawanie piosenek. 
Muzyka łagodzi obyczaje. 
 Pląsy przy muzyce dziecięcej.  

13:30-14:30 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Pogadanka nt. owoce i 
warzywa jako źródło 
witamin.  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Las – wydzieranie 
z kolorowego papieru.  
 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Malujemy farbami jesienny 
krajobraz. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Wydzieranka z papieru 
kolorowego - " Jesienny las". 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Pląsy przy muzyce dziecięcej. 

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. Estetyka naszych 
zeszytów. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 

 



 

Godziny 30.09.2019 01.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30 Kształtowanie 
umiejętności obcowania z 
przyrodą. 
Wyrabianie szacunku do 
natury. 

 Jesienne drzewo - 
wydzieranka z zebranych na 
spacerze liści. Rozwijanie 
wrażliwości na piękno 
jesiennego krajobrazu, 
zwracanie uwagi na zmiany 
zachodzące w przyrodzie.    
 

  Praca plastyczna - Pani 
Jesień - kolaż z różnych 
materiałów , kształcenie 
umiejętności praktycznego 
wykorzystania darów 
jesieni( owoce, warzywa, 
liście). 

  Zorganizowanie kącika 
przyrodniczego z 
wykorzystaniem zebranych 
materiału przyrodniczego. 
Szkolny konkurs plastyczny 
dla klas I-III "Jesienne 
Drzewo" 
 

 Słuchanie utworu Vivaldiego 
Jesień.  
Zabawy ruchowe - gimnastyka 
w rytm muzyki. 

13:30-14:30 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Pogadanka  - dlaczego 
powinniśmy chronić lasy i 
naturę.  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Leśne zwierzę – wydzieranie 
z kolorowego papieru.  
 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Malujemy farbami jesienne  
warzywa, które dają nam siłę 
i moc. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Wydzieranka z papieru 
kolorowego - darów lasu (akie 
znamy). 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Pląsy przy muzyce dziecięcej. 

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 



Godziny 07.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Zapoznanie uczniów ze 
zwyczajami zwierząt 
domowych oraz 
sposobów opieki nad 
nimi. 
Wymiana informacji 
między uczniami. 

  Malujemy zwierzątko - 
rysowanie, wydzieranka, 
lepienie z plasteliny.   
Origami - pieski, kotki, żabki, 
rozwijanie zdolności 
manualnych.   
 

  Praca plastyczna - Pani 
Jesień - kolaż z różnych 
materiałów , kształcenie 
umiejętności praktycznego 
wykorzystania darów 
jesieni( owoce, warzywa, 
liście). 

  Zorganizowanie kącika 
przyrodniczego z 
wykorzystaniem zebranych 
materiału przyrodniczego. 
Szkolny konkurs plastyczny 
dla klas I-III "Jesienne 
Drzewo" 
 

 Słuchanie utworu Vivaldiego 
Jesień.  
Zabawy ruchowe - gimnastyka 
w rytm muzyki. 

13:30-14:30 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Pogadanka  -  wierny 
przyjaciel pies.  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Dzieciaki przynoszą swoje 
zwierzęce przytulanki.  
Zgaduj - zgadula o tematyce - 
zwierzęta. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Czytanie fragmentu książki 
R. Pisarskiego" O psie, który 
jeździ koleją". 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Uwrażliwienie wychowanków 
na los zwierząt porzuconych, 
bezdomnych. Jak możemy 
pomóc zwierzętom - 
zwrócenie uwagi na 
poprawność wypowiedzi.  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  Słuchanie piosenek o 
tematyce zwierzęcej" Kundel 
Bury". 

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 



Godziny 14.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30   Zapoznanie dzieci ze 
znaczeniem Dnia Edukacji 
Narodowej. 
Nauczyciel dawniej i dziś.  

 Podkreślenie roli 
nauczyciela w poznaniu 
świata oraz podkreślenia 
znaczenia pozostałych 
pracowników szkoły - 
rozmowa na temat " za co 
cenię mojego nauczyciela?", 
kształtowanie nawyków 
grzecznościowych: 
wyrabianie postaw 
szacunku dla 
wychowawców i 
pracowników szkoły.  
 

 Wykonanie drobnych 
upominków dla nauczycieli 
i pracowników szkoły - 
rozwijanie zdolności 
manualnych.  
Gry i zabawy stolikowe. 

 Zabawy ruchowe na 
powietrzu. Zabawy w kole - 
"Chodzi lisek", " Jedzie 
pociąg", ""Zmieni miejsce". 
Konkurs w odbijaniu 
balonem, gry świetlicowe, 
zagadki, rebusy, krzyżówki. 
 
 

  Zabawy ze śpiewem- ułożone 
piosenki o nauczycielu. 
Zabawa w rytm muzyki. 

13:30-14:30 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  Portret mojej Pani  - 
malujemy farbkami.  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Głośne i ciche czytanie 
rymowanek. 
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Czytamy fragment książki pt. 
Martynka i jej przygody". 
 
   

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Słuchanie piosenek i 
odgadywanie wykonawców.  

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 



Godziny 21.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Rozmowa z dziećmi na 
temat ich zainteresowań, 
formy spędzania czasu 
wolnego.  
Koleżeńska pomoc w 
odrabianiu zadań 
domowych.   

  Kalkowanie motywów 
kwiatowych. 
Rysowanie moje hobby - 
odgadywanie 
zainteresowań. Składanie 
samolotów techniką 
orgiami.  
 

  Zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu. 
Wyścig w rzędach. Nasze 
ulubione zabawy - 
propozycje zabaw przez 
uczniów.  

  Gry planszowe, zabawy na 
spostrzegawczość, pamięć i 
koncentrację.  
Pomoc w odrabianiu lekcji. 
 

   Nauka piosenki " Fantazja". 
Zabawy ruchowe przy muzyce. 

13:30-14:30 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Czytanie książek - nasze 
hobbi. 
   

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Głośne i ciche czytanie 
rymowanek. 
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
Czytamy fragment książki pt  
Magiczne drzewo ". 
 
   

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Słuchanie piosenek i 
odgadywanie wykonawców.  

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu. 

  

 



Godziny 28.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 01.11.2019 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

 Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych.  

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

  

12:30-13:30  Pogadanka na temat 
poszanowania miejsc 
pamięci , tradycja palenia 
zniczy - wdrażanie do 
opieki nad miejscami 
upamiętniającymi walkę i 
męczeństwo.    

  Artystyczne czytanie 
wiersza Zaduszki - poznanie 
tradycji obchodzenia 
Zaduszek w różnych 
kulturach 
 

 Rysunek akwarelą do 
wiersza Zaduszki. 
Malowanie łuny. 
Malowanie świecą, 
zamalowywanie świecą.   

 Zabawy interakcyjne "Co się 
zmieniło".  
 Gry planszowe, zabawy na 
spostrzegawczość, pamięć i 
koncentrację.  
Pomoc w odrabianiu lekcji. 
 

  

13:30-14:30 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Co poprawić w moim 
zeszycie - dyskusja, 
pomoc koleżeńska     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
    

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Głośne i ciche czytanie - 
ćwiczenia. 
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
Czytamy fragment książki pt  
Magiczne drzewo ". 
 
   

   

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

  

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 



Godziny 04.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Kształtowanie troski o 
własne zdrowie. 
Wyjaśnienie pojęć: 
higiena , poranna i 
wieczorna toaleta.    

 Jak dbać o czystość swojego 
ciała?- burza mózgów. 
Oglądanie filmów 
edukacyjnych " Śnieżnobiały 
uśmiech" 
 

   Wyklejanki - niezbędne 
przyrządy higieniczne 
sprawności manualnej. 
Ilustracji do wiersza " 
Przed lustrem " Ireny 
Suchorzewskiej.  

  Gry planszowe, zabawy na 
spostrzegawczość, pamięć i 
koncentrację.  
Pomoc w odrabianiu lekcji. 
 

   Nauka piosenki " Szczotka, 
pasta, kubek..". 
Mój ulubiony zespół 
muzyczny-słuchanie piosenek 
wybranych przez uczniów.  

13:30-14:30 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
  Nauka wiązania 
sznurowadła w butach.   

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Rebusy ortograficzne "U", 
"Ó" 
   

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Głośne i ciche czytanie 
rymowanek. 
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
Czytamy fragment książki pt  
Magiczne drzewo ". 
 
   

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Słuchanie piosenek i 
odgadywanie wykonawców.  

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 

 



Godziny 11.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 
  7:00-8:00 Dzień wolny od zajęć 

edukacyjnych.   
Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30   Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30      Zapoznanie dzieci z 
pojęciem Ojczyzna, kraj z 
symbolami narodowymi. 
Kształcenie postaw  
patriotycznych. 
 

 Odwzorowanie - kontury 
mapy Polski - szablon- 
zaznaczenie Wisły, stolicy, 
oraz większych miast, 
rozwijanie umiejętności 
technicznych, po przez 
tworzenie  różnego rodzaju 
przedmiotów.  
Projektowanie plakatu- 
Polska moja Ojczyzna. 
 

  Zabawa z mapą Polski- 
wędrówka po Polsce.  
Zgadywanka, co to za 
miasto? 
Zapoznanie dzieci z historią 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę, uświadomienie 
ważności tego świata i 
konieczności jego obchodów. 
 

  Słuchanie pieśni 
patriotycznych.  
Gra muzyczna " Rytmiczny 
głuchy telefon".  

13:30-14:30     Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Zapoznanie z mapą Polski. 
Zapoznanie z nazwą stolicy, 
oraz najdłuższej rzeki - Wisły.    

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  Rysujemy symbole 
narodowe - kolorowe kredki, 
plastelina.  
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.   
Moje miasto częścią Polski. 
Konkurs plastyczny: "Moja 
mała i duża ojczyzna" 
   

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Słuchanie piosenek i 
odgadywanie wykonawców.  

14:30-15:40   Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 



 

Godziny 18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 
  7:00-8:00    Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30  Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30 Rozbudzanie zamiłowania 
do obcowania z książką. 
Czytanie książek 
podróżniczych. 
Rozwijanie 
zainteresowania kulturą   
innych narodów. 
  

  Wykonanie ilustracji do 
wybranej baśni - technika 
dowolna.  
Malowanie arbami 
ulubionych postaci z 
poznanych bajek. 
 

  Rozwiązywanie rebusów - 
odczytywanie tytułów 
baśni. 
Krzyżówka tematyczna 
wpisywanie hasła( tytuł 
bajki, bohater) 
 

   Konkurs - łączenie postaci 
poznanych baśni z 
właściwymi tytułami.  
 

   Słuchanie muzyki . 
Rozpoznawanie bajkowych  
melodii.   

13:30-14:30    Zabawy ruchowe na 
placu zabaw i boisku 
szkolnym. 
 Czytanie baśni 
Andersena, Puszkina, 
braci Grimm.     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
Uczniowie przynoszą swoje 
bajkowe pluszowe postacie z 
bajek.     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.   
 Projektowanie okładki 
ulubionej bajki. Technika 
dowolna. 
   

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Słuchanie piosenek i 
odgadywanie wykonawców.  

14:30-15:40  Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 



Godziny 25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30  Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Zapoznanie dzieci z 
tradycjami wieczorów 
andrzejkowych. 
Wzmocnienie więzi 
wewnętrznych grup 
poprzez wspólną 
rozmowę.   

 Przygotowanie materiałów 
do wróżb. 
Wycinanie konturów 
czarnego kota. 
 

  Pogadanka na temat 
tradycji Andrzejkowych, 
które są nam 
przekazywane od pokoleń. 
 

  Konkurs - kto z uczniów zna 
zabawy andrzejkowe.   
 

    Zabawy andrzejkowa z 
wróżbami - wdrażanie do 
kulturalnego zachowania się i 
współpracy, kultywowanie 
tradycji - wdrażanie tradycji - 
wdrażanie do współpracy, 
wesołej zabawy, kształtowanie 
właściwego stosunku do 
wróżb.   

13:30-14:30    Zabawy ruchowe na 
placu zabaw i boisku 
szkolnym. 
       

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Czytamy naszym koleżankom 
i kolegom, głośne i ciche 
czytanie.     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.   
Poznajemy historię zabaw 
andrzejkowych.   
   

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Słuchanie piosenek i 
odgadywanie wykonawców.  

14:30-15:40  Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 



Godziny 02.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 
  7:00-8:00    Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30  Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Skarby z pod ziemi - 
rozmowa.  
Czytanie baśni o św. 
Mikołaju   

  Malowanie węglem- w 
kopalni. 
Rozmowa z zaproszonym 
górnikiem - jak wygląda 
praca pod ziemią.  
 

  Pomocnicy Św. Mikołaja, 
czyli rozmowa o tym, jak 
mogę zrobić coś dla innych.  
 

Worek Św. Mikołaja , moje 
wymarzone prezenty, 
rysunek kredkami 
świecowymi.   
 

 Nauka piosenki "Jedzie 
Mikołaj"    
    

13:30-14:30    Zabawy ruchowe na 
placu zabaw i boisku 
szkolnym. 
 Kultywowanie tradycji 
mikołajkowej - 
dostrzeżenie potrzeb 
innych ludzi.      

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Czytamy naszym koleżankom 
i kolegom, głośne i ciche 
czytanie.     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.   
Wykonywanie drobnych 
prezentów dla najbliższych, 
wg. inwencji dzieci.    

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Klep, klep, klepanie w rytm 
muzyki.  

14:30-15:40  Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 

 



Godziny 09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30  Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30   Przygotowanie ludzi i 
zwierząt do zimy, 
rozmowa kierowana , 
zwrócenie uwagi na ubiór 
stosowny do pory roku.   

 Praca plastyczna - domek dla 
ptaszków. 
Bałwanek z włóczki. 
 

  Zabawy ruchowe 
naśladujące zwierzęta.  
Kolorowanki o tematyce 
zimowej. 

Worek Św. Mikołaja , moje 
wymarzone prezenty, 
rysunek kredkami 
świecowymi.   
 

  Zabawy przy muzyce.    

13:30-14:30    Zabawy ruchowe na 
placu zabaw i boisku 
szkolnym. 
 Sprawne liczenie - 
ciekawe ćwiczenie 
matematyczne       

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Czytamy naszym koleżankom 
i kolegom, głośne i ciche 
czytanie.     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań. Zabawy, 
rebusy, o tematyce zimowej. 
Konkurs jakie znasz ptaki.  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.   
 Zwierzęta zimą, kredki 
woskowe, pastele.     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Czytamy prasę dziecięcą.  

14:30-15:40  Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 

 



 

Godziny 16.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 
  7:00-8:00    Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30  Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Poznajemy tradycje i 
zwyczaje związane ze 
Świętami Bożego 
Narodzenia, rozmowa z 
dziećmi na temat tradycji 
wigilijnych.    

  Pomagam w 
przedświątecznych 
porządkach, rysunek 
kredkami świecowymi. 
Wyklejanie witraży 
bożonarodzeniowych.  
 

   Wykonywanie gipsowych 
ozdób świątecznych.  
Wykonywanie ozdób 
choinkowych i dekorowanie 
świetlicy.  

 Czytanie przez wychowawcę 
na temat świątecznych 
zwyczajów. Wypowiedzi 
uczniów, jakie tradycje są u 
nich w domu, pogadanka.  

   Słuchanie kolęd nauka 
wybranej kolędy przez dzieci, 
wzmacnianie więzi między 
dziećmi.     

13:30-14:30    Zabawy ruchowe na 
placu zabaw i boisku 
szkolnym. 
 Sprawne liczenie - 
ciekawe ćwiczenie 
matematyczne       

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 Czytamy naszym koleżankom 
i kolegom, głośne i ciche 
czytanie.     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań.    

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.   
  Rozbudzenie radosnego 
nastroju, śpiewanie kolęd , 
składanie życzeń 
świątecznych.     

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Czytamy opowiadanie:  
Opowieść Wigilijną. 

14:30-15:40  Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki. Czytamy naszym 
kolegą i koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 



Godziny 23.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 
  7:00-8:00  Zajęcia opiekuńcze. 

Zabawy stolikowe , 
układanie puzzli. 

Zajęcia opiekuńcze 
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

      

 11:30-12:30  Zajęcia opiekuńcze. 
 Gry i zabawy stolikowe. 

 Zajęcia opiekuńcze. 
 Gry i zabawy stolikowe. 

      

12:30-13:30   Zajęcia opiekuńcze. 
Gry i zabawy stolikowe.     

 Zajęcia opiekuńcze. 
Gry i zabawy stolikowe.     

                  

13:30-14:30  Zajęcia opiekuńcze. 
Czytamy nasze ulubione 
książki.        

   Zajęcia opiekuńcze. 
Czytamy nasze ulubione 
książki.          

         . 

14:30-15:40   Zajęcia opiekuńcze. 
Słuchamy muzyki 
relaksującej. 

Zajęcia opiekuńcze. 
Słuchamy muzyki relaksującej. 

      

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Godziny 30.12.2019 31.12.2019 01.01.2020 02.01.2020 03.01.2020 
  7:00-8:00  Zajęcia opiekuńcze 

Zabawy stolikowe , 
układanie puzzli. 

 Zajęcia opiekuńcze 
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30  Zajęcia opiekuńcze. 
 Gry i zabawy stolikowe. 

 Zajęcia opiekuńcze. 
 Gry i zabawy stolikowe. 

  Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Zajęcia opiekuńcze. 
 Gry i zabawy stolikowe.     

 Zajęcia opiekuńcze. 
 Gry i zabawy stolikowe. 

       Wspomnienia świąteczne, 
uczniowie dzielą się własnymi 
spostrzeżeniami i przeżyciami 
świątecznymi.  

Zajęcia plastyczne, malujemy 
nasze Mandele. Precyzyjne 
malowanie obrazka kredką.      

13:30-14:30  Zajęcia opiekuńcze. 
Czytamy nasze ulubione 
książki.            

 Zajęcia opiekuńcze. 
Czytamy nasze ulubione 
książki.        

 .     Czytamy książkę "Mikołajek" 
 Odrabiamy zadania domowe     

 Czytamy książkę "Mikołajek" 
 Odrabiamy zadania domowe     

14:30-15:40 Zajęcia opiekuńcze. 
Słuchamy muzyki 
relaksującej. 

 Zajęcia opiekuńcze. 
Słuchamy muzyki relaksującej. 

  Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 

 

 

 

 



Godziny 06.01.2020 07.01.2020 08.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 
  7:00-8:00 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych.  
Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30    Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30         Z radością w Nowy Rok 2020. 
Wyszukiwanie w czasopismach 
dziecięcych przepowiedni na 
nowy rok – praca w grupach.     
   Zapoznanie z wierszem 
Dwunastu braci J Kirsta 
 
 

 Wykonanie kalendarza na rok 
2020 (praca w zespołach). 
Czytamy ze zrozumieniem , 
książki "Mikołajek" 
 Wykonujemy rysunki do 
przeczytanego fragmentu 
książki.  

Troska z zdrowie 
przypomnienie i poznanie 
zasad bezpiecznej zabawy na 
śniegu. 
Gry i zabawy stolikowe. 
 Zabawy „Taniec na stojąco”, 
„Pingwin”. Rozwiązywanie 
krzyżówek i rebusów. 
 

Słuchanie utworu A. 
Vivaldiego Cztery pory roku, 
cz. 4, Zima.      
Wykonujemy prace plastyczne 
na podstawie odsłuchanej 
melodii.  

13:30-14:30             Czytanie opowiadań.       
Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych  
 Czytamy naszym koleżankom 
i kolegom, głośne i ciche 
czytanie.     

  
Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań.    

  Odrabiamy zadania domowe. 
Pomoc koleżeńska w nauce i 
zapamiętywaniu zadań.     

 Odrabiamy zadania domowe. 
Pomoc koleżeńska w nauce i 
zapamiętywaniu zadań.     

14:30-15:40    Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki.   
Gry stolikowe.   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

OD 13 STYCZNIA DO 24 STYCZNIA TO CZAS FERII ZIMOWYCH 

 



 

Godziny 27.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Uczymy się funkcjonować  
w grupie rówieśniczej. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30 Malujemy kolorowanki z 
motywami roślinnymi. 

 Malujemy nasze marzenia, 
rysunek wykonujemy 
kredkami świecowymi. 
Wyklejanie kolorowe witraży 
 

 Wykonywanie gipsowych 
serc.  
 Porządkowanie świetlicy po 
zajęciach.  

Poznajemy pojęcie agresji – 
pogadanka. 
 Dlaczego warto być miłym i 
uprzejmym – burza mózgów.     
         

 Kolorowe latawce. 
 Plansza uczuć – 
przedstawienie swoich 
portretów w różnych 
nastrojach      

13:30-14:30  Czytanie opowiadań.       
Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.  
Ćwiczenia z matematyki. 

Czytamy naszym koleżankom i 
kolegom, głośne i ciche 
czytanie.     

Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań.    
Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 

 

 Uczymy się rozpoznawać 
różne uczucia i emocje. Jak 
poradzić sobie z własnym 
gniewem – propozycje dzieci.       

    Pasta do zębów – Zima.     
„Kapelusz pełen uczuć” – 
pantomimiczne 
przedstawienie uczuć i 
sytuacji. 
     

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.    
Czytamy naszym kolegą i 
koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki.   
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 

 



Godziny 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
 Zabawy stolikowe, 
układanie puzzli. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Poznajemy topografie 
naszego miast  
Sławków - NASZE MIASTO 
Dzieci wymieniają znane 
ulice i zapisujemy je na 
tablicy. Poznajemy nazwy 
nieznanych ulic i 
odnajdujemy na mapie. 

 Kształtowanie u dzieci postaw 
patriotycznych- wzbogacanie 
wiedzy dotyczącej miasta 
Sławków. 
Czytanie ciekawostek o mieście 
Sławków-  przygotowanych 
przez uczniów. 
    Konkurs „Czy znasz swoje 
miasto?” 
      

  Malujemy nasze miasto, 
uczniowie wykonują rysunki 
znanych im budowli miasta 
Sławków.  
Zgaduj zgadula, 
wychowankowie, odgadują 
pokazywane obiekty 
znajdujące się w naszym 
mieście 

 Zapoznanie wychowanków z 
twórczością Juliana Tuwima- 
zachęcanie uczniów do 
czytania książek, doskonalenie 
techniki czytania . 
  

 Zapoznanie z różnymi 
rodzajami zawodów i 
narzędziami pracy 
koniecznymi  w  danym 
zawodzie- budzenie szacunku 
dla każdej pracy, wzbogacenie 
słownictwa o nazwy zawodów. 

 

13:30-14:30  Czytanie opowiadań.       
Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.  
Ćwiczenia w pisaniu oraz 
dodawaniu i 
odejmowaniu.. 

Czytamy naszym koleżankom i 
kolegom, głośne i ciche 
czytanie.  Uczniowie 
sprawdzają, kto z nich więcej 
zapamięta z danego 
fragmentu    

Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań.    
Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 

 

  Kolorowanie herbu miasta.    
  Wykonanie albumu „Miasto 
Sławków”.  
 Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych   

 Nauka pląsów  „Rym  cym, 
cym”   
Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.   

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.    
Czytamy naszym kolegą i 
koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki.   
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 



Godziny 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
 Zabawy stolikowe, 
układanie puzzli. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Przedstawienie 
wychowankom osiągnięć 
techniki, a zwłaszcza tych 
z  XX wieku.     
 Zapoznanie uczniów z 
historią Internetu.  
 Nauka korzystania z 
zasobów Internetu -
uświadomienie uczniom 
jakie zagrożenia może 
nieść nieodpowiednie 
korzystanie z sieci. 

Czytamy książkę; „Jak to 
działa?”- maszyny rolnicze. 
 Czy praca rolników zmieniła 
sie w czasie trwania XX wieku. 
Wydzieranka - praca plastyczna 
który wynalazek jest 
najważniejszy. Przedstawiamy 
go w formie plastycznej 
 

 

 Wykonywanie plakatu 
technicznego –malowanie 
farbami.  
     „ Moja ulubiona 
dyscyplina sportowa” – 
technika dowolna.  
 . 

  Gra dydaktyczna – 
wymyślanie wyrazów z 
określona liczbą liter. 
     Zabawy z balonami. 
 

  Wykonujemy prezenty, kartki 
Walentynkowe, dla naszych 
najbliższych, koleżanek i 
naszych przyjaciół.   

 

13:30-14:30  Czytanie opowiadań.       
Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.  
Ćwiczenia w pisaniu oraz 
dodawaniu i 
odejmowaniu.. 

Czytamy naszym koleżankom i 
kolegom, głośne i ciche 
czytanie.   Pomoc w 
odrabianiu zadań domowych.    

Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań.    
Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 

 

 Pomoc koleżeńska w 
odrabianiu zadań domowych   
Głośne i ciche czytanie naszym 
kolegom i koleżankom. 

 Pomoc koleżeńska w 
odrabianiu zadań domowych   
Głośne i ciche czytanie naszym 
kolegom i koleżankom. 

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.    
Czytamy naszym kolegą i 
koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki.   
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu. 



Godziny 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
 Zabawy stolikowe, 
układanie puzzli. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze 
– pogadanka,  kształcenie 
w zakresie postawy 
bezpiecznego 
zachowania,  poznanie 
zasad bezpiecznego 
przechodzenia przez 
jezdnie. 
   

 Integracja grupy, 
przeciwdziałanie agresji - 
szkolnej, rówieśniczej, 
zarówno fizycznej jak również 
zachowaniem , czy 
wypowiadaniem się 
niewłaściwie o innych 
osobach.  

 

 Przypominamy numery 
telefonów alarmowych, 
oraz zapamiętywanie 
ważnych numerów dla 
każdego dziecka.  
 Wykonanie plakatu 
„Telefony alarmowe” 

  Grupowanie znaków 
(ostrzegawczych, 
informacyjnych, nakazu i 
zakazu), omówienie 
podstawowych znaków. 
Malujemy znak, który 
najczęściej widujemy przy 
drodze-praca plastyczna. 

 Malujemy farbami naszego 
najlepszego przyjaciela - 
wyjaśniamy znaczenia słowa 
najlepszy oraz przyjaciel. 
Wyjaśniamy dla czego często 
naszym najlepszym 
przyjacielem jest zwierzę.  
Wyjaśniamy jak należy dbać o 
naszego zwierzęcego 
przyjaciela.  

 

13:30-14:30  Czytanie opowiadań.       
Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.  
Ćwiczenia w pisaniu oraz 
dodawaniu i 
odejmowaniu.. 

Czytamy naszym koleżankom i 
kolegom, głośne i ciche 
czytanie.   Pomoc w 
odrabianiu zadań domowych.    

Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań.    
Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 

 

 Pomoc koleżeńska w 
odrabianiu zadań domowych   
Głośne i ciche czytanie naszym 
kolegom i koleżankom. 

 Pomoc koleżeńska w 
odrabianiu zadań domowych   
Głośne i ciche czytanie naszym 
kolegom i koleżankom. 

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.    
Czytamy naszym kolegą i 
koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki.   
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  



Godziny 24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
 Zabawy stolikowe, 
układanie puzzli. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawa z j. niemieckim. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe, układamy 
puzzle. 

 11:30-12:30 Obiad. 
Relaks poobiedni, 
słuchamy muzyki 
relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

12:30-13:30  Uczenie życzliwości i 
szacunku dla innych. 
 Rozmowa na temat roli 
przyjaźni  i koleżeństwa -
uczymy się żyć w 
przyjaźni. „Jaki powinien 
być prawdziwy 
przyjaciel”- określenie 
cech dobrego 
przyjaciela. 

 Przypomnienie znaczenia 
sportu dla zdrowia. 
 Zachęcanie do aktywnych 
form wypoczynku    
Propagowanie idei olimpijskiej. 

 

 Twórcy literatury dla dzieci – 
J. Brzechwa, J. Tuwim, M. 
Konopnicka i inni – 
bibliografia.    
Wykonujemy prace 
plastyczne przedstawiające 
postacie naszych twórców 
książek. 

 Zaprojektowanie i wykonie 
zakładki do książki – technika 
dowolna. 
Ulubiony bohater z książki – 
praca plastyczna.   

  Wykonanie książeczki 
przedstawiającej naszą własną 
wymyśloną historię – praca 
plastyczna. 
 

 

13:30-14:30  Czytanie opowiadań.       
Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.  
Ćwiczenia w pisaniu oraz 
dodawaniu i 
odejmowaniu.. 

Czytamy naszym koleżankom i 
kolegom, głośne i ciche 
czytanie.   Pomoc w 
odrabianiu zadań domowych.    

Pomoc koleżeńska w nauce i 
odrabianiu zadań.    
Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 

 

 Pomoc koleżeńska w 
odrabianiu zadań domowych   
Głośne i ciche czytanie naszym 
kolegom i koleżankom. 

 Pomoc koleżeńska w 
odrabianiu zadań domowych   
Głośne i ciche czytanie naszym 
kolegom i koleżankom. 

14:30-15:40 Pomoc w odrabianiu 
zadań domowych.    
Czytamy naszym kolegą i 
koleżanką. 
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia z 
matematyki.   
Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe.  
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Gry stolikowe, rebusy,   
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Plan zajęć dziennych może ulec zmianie niezależnie od wychowawców czy nauczycieli będących na zastępstwach świetlicowych, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym dniu.  

 


