
 

  

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA 2020/2021R. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Godziny   01.09.2020 02.09.2020 03.09.2019 04.09.2019 
  7:00-8:00   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    Zapoznanie z procedurami 
szkolnymi związanymi  
z sytuacją pandemiczną covid-
19 
Wyjaśnienie funkcjonowania 
świetlicy oraz zasad 
obowiązujących w czasie 
pobytu wychowanków na 
terenie świetlicy, szkolnego 
placu zabaw oraz szkolnych 
boisk.   

 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 elementów do 
dekoracji świetlicy, 
kształtowanie zdolności 
manualnych. 

12:30-13:30   Rozmowa na temat swoich 
ulubionych zajęć: sposobów 
spędzania wolnego czasu. 
Wspomnienia z wakacji. 
 

Pocztówka z wakacji-
malowanie farbami.   
Zapoznanie z mapą Polski-
wspólne odszukanie 
wakacyjnych miejscowości. 

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

Zabawy z różnymi elementami 
ruchu na boisku szkolnym. 
Zabawy orientacyjno- 
porządkowe "kolory", "pająki i 
muchy" 

13:30-14:30    Wyjście na szkolny plac 
zabaw,  integracyjne zabawy 
w grupie rówieśniczej.  
 

 Zajęcia integracyjne  na 
szkolnym placu zabaw . 
Porządkowanie świetlicy. 
  
 

  Wyjście na szkolny plac 
zabaw,  integracyjne zabawy 
w grupie rówieśniczej.  
 

 Wyjście na szkolny plac 
zabaw,  integracyjne zabawy 
w grupie rówieśniczej.  
 

14:30-15:40    Zajęcia integracyjne  na 
szkolnym placu zabaw . 
Porządkowanie świetlicy. 
Wyjście  z uczniami na szkolny 
autobus.  

Wyjście na szkolny plac 
zabaw,  integracyjne zabawy 
w grupie rówieśniczej.  
Wyjście  z uczniami na 
szkolny autobus. 

Zajęcia integracyjne  na 
szkolnym placu zabaw . 
Porządkowanie świetlicy. 
Wyjście  z uczniami na szkolny 
autobus. 

 Zajęcia integracyjne  na 
szkolnym placu zabaw . 
Porządkowanie świetlicy. 
Wyjście  z uczniami na szkolny 
autobus. 

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

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 



 

  

Godziny 07.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 
  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.  
  

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, poznanie 
zasad bezpiecznego 
przechodzenia przez 
jezdnie. 

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 

 Wyjście na szkolny plac 
zabaw,  integracyjne zabawy 
w grupie rówieśniczej.  
 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

14:30-15:40  Zajęcia integracyjne  na 
szkolnym placu zabaw . 
Porządkowanie świetlicy. 
Wyjście  z uczniami na 
szkolny autobus. 

 Zajęcia integracyjne  na 
szkolnym placu zabaw . 
Porządkowanie świetlicy. 
Wyjście  z uczniami na szkolny 
autobus. 

 Zajęcia integracyjne  na 
szkolnym placu zabaw . 
Porządkowanie świetlicy. 
Wyjście  z uczniami na 
szkolny autobus. 

 Zajęcia integracyjne  na 
szkolnym placu zabaw . 
Porządkowanie świetlicy. 
Wyjście  z uczniami na szkolny 
autobus. 

 Zajęcia integracyjne  na 
szkolnym placu zabaw . 
Porządkowanie świetlicy. 
Wyjście  z uczniami na szkolny 
autobus. 

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

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 



 

  

 

Godziny 14.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy z muzyką.  

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

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
 Zabawy stolikowe, warcaby, 
bierki. 

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 "Tydzień życzliwości "- 
propagowanie życzliwych 
zachowań  wśród 
społeczności szkolnej.  

  Obdarowywanie uczniów 
"symbolami życzliwości" 
wykonanymi przez 
uczestników świetlicy. 
 

  Pogadanka tematyczna - 
Uczymy się żyć w Przyjaźni" 
  

 

 Jaki powinien być prawdziwy 
przyjaciel. Burza mózgów. 
Układamy przepis na dobrego 
przyjaciela. 
 

 Zabawa z językiem włoskim. 
Zabawy umysłowe "Pozytywne 
myślenie". 

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

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

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

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.   
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. 
W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 

 



 

  

 

Godziny 21.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 
  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.  
  

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   Rozmowa o agresji i 
przeciwdziałaniu jej. 
Dostrzeganie i wyrażanie  
agresywnych odczuć 
poprzez zabawy i 
ćwiczenia interakcyjne 
np."Kiedy jestem 
wściekły" ,"Alfabet 
przezwisk".  

  Opanowanie i 
przezwyciężenie złości i 
agresji poprzez ćwiczenia 
"Karta złości", "Słoneczko 
przyjemności" 
 

 Zapoznanie z piosenką "Jak 
to miło być miłym"  
Wykonanie plakatów 
życzliwości. 

Pisownia zwrotów 
grzecznościowych.  
 

  Uczymy się zwrotów 
grzecznościowych  
w j. włoskim. 
  

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

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
  

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
   

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. 

 W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 



 

  

Godziny 28.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
 Zabawa z muzyką. 

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.  
  

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. 
 Jak rozpozna jesień?- 
kolor(wzrok), wicher 
(słuch), deszcz(dotyk). 

 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" 
 

  Zabawy z językiem włoskim. 

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.  
   

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

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 



 

  

 

Godziny 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
 Zabawy muzyczne. 

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.  
Gry i rebusy. 
  

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. 
 Światowa deklaracja 
Praw Zwierząt 

 Malujemy zwierzątko - 
rysowanie, wydzieranka, 
lepienie z plasteliny.   
 Zwierzęta które znamy. 
 

  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" 
 

 Zabawy z językiem Włoskim. 
Poznajemy podstawowe 
słówka, zwroty. 
Zwierzęta zagrożone 
wyginięciem w  Polsce. 

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

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Zgaduj - zgadula o tematyce - 
zwierzęta. 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Czytanie fragmentu książki  
"Przygody Mikołajka" 

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.  
  

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

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym pow ietrzu. 



 

  

Godziny 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
 Zabawy z muzyką. 

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

  Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

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 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.  
 

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych. 

  Omówienie wiersza J.Tuwima 
"Wszyscy dla wszystkich"  
 

Zabawy z językiem Włoskim. 
Swobodne wypowiedzi o 
ulubionych pracownikach 
szkoły - praca w zespołach 
zadaniowych. 

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

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

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

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



 

  

Godziny 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy  przy muzyce. 

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.  
  

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. 
 

 Zabawa z językiem Włoskim. 

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

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Czytamy książkę - "Przygody 
Mikołajka"     

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

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

  



 

  

 

Godziny 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
 Zabawy muzyczne. 

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

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
  

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

 Zabawy stolikowe , układanie 
puzzli.  

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

 Poznanie tradycji 
obchodzenia Zaduszek  
w różnych kulturach 
 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.   
Malowanie łuny. Malowanie 
świecą.   

 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 Gry planszowe, zabawy na 
spostrzegawczość, pamięć  
i koncentrację.  
  
 

Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
Zabawa z językiem Włoskim. 
 

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 ". 
 
   

 Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.   

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

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

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

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

 Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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. 

 W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 



 

  

Godziny 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy  z muzyką. 

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.  
  

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 najbliższe 
okolice Sławkowa - moje 
miasto, najważniejsze 
informacje   o naszej 
miejscowości. 

  Główne krainy geograficzne, 
rzeki, miasta Polski, symbole 
narodowe ( godło, flaga, 
hymn)  
 

Zabawy ruchowe tworzenie 
grupowego konturu Polski. 
Zapoznanie z treścią wiersza 
W. Bełzy "Kto ty jesteś".     

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

  Zabawa z j. Włoskim    
Przedstawiamy nasz kraj Quiz 
o wiedzy o Sławkowie i Polse. 

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.  
  
   

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.  
    

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

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym pow ietrzu. 

 

 



 

  

Godziny 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa z muzyką. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe.  

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych.   
 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
Zabawy stolikowe.  

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

 Zapoznanie dzieci z pojęciem 
Ojczyzna, kraj z symbolami 
narodowymi. Kształcenie 
postaw  patriotycznych. 
 

   
 

  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. 
 

 Zabawy z j. Włoskim 

13:30-14:30  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.  
 Zapoznanie z mapą Polski. 
Zapoznanie z nazwą stolicy, 
oraz najdłuższej rzeki - Wisły.    

  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.  
    

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 



 

  

Godziny 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 
  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.  
  

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) 
Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
 

 Konkurs - łączenie postaci 
poznanych baśni z właściwymi 
tytułami.  
Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 
 

 Zabawa z j. Włoskim.   
Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym.  
 

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

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

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 



 

  

Godziny 23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020s 
  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.  
  

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. 
Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
       

 Pogadanka na temat 
tradycji Andrzejkowych, 
które są nam przekazywane 
od pokoleń. 
Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
       

 Konkurs - kto z uczniów zna 
zabawy andrzejkowe.   
Zabawy ruchowe na placu 
zabaw i boisku szkolnym. 
       

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. 
Porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny z wychowankami. 

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym pow ietrzu. 

 

 



 

  

Godziny 30.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 
  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.  
  

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.  
 

 Barbórka i Mikołajki - święto 
górnictwa, zapoznanie 
 z legendą pt " Gustlikowy 
skarb".  
 

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

  Zabawa z j. Włoskim.    
    

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 
przez uczniów.    

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

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 



 

  

Godziny 07.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 
  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.  
  

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.   

Kolorowanie przygotowanych 
obrazków- zwierzęta leśne. 
Bałwanek z włóczki. 
 

  Zabawy ruchowe 
naśladujące zwierzęta.  
Kolorowanki o tematyce 
zimowej. 

 Praca plastyczna karmnika dla 
zwierząt. Ptaki zimujące w 
Polsce (sikorki, wróble, gil, 
sroka, dzięcioł, sójka) 
 
 

  Zabawy przy muzyce.    
Kalambury  -- rozpoznawanie 
zwierząt. 

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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 



 

  

Godziny 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 
  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.  
  

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.     
Słuchamy kolęd w języku 
włoskim. 

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

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

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym pow ietrzu. 

 

 



 

  

Godziny 21.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 
  7:00-8:00 Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawy stolikowe, 
warcaby, bierki. 

 Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
Zabawy stolikowe, warcaby, 
bierki. 

 Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

 Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

 Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

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

  Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

      

12:30-13:30  Zapoznanie  
z przysłowiami 
związanymi  
z poszczególnymi 
miesiącami.   

 Grupowe wykonanie 
kalendarza na nowy rok 2021r 
praca plastyczna.      

                  

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.  
Pomoc koleżeńska w nauce  
i odrabianiu zadań.                

         . 

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

 Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia w 
czytaniu. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 

 

 



 

  

Godziny 28.12.2020 29.12.2019 30.12.2020 31.12.2020 01.01.2021 
  7:00-8:00  Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych.  
 Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych. 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych. 

 Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych. 

 Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych. 

 11:30-12:30            
 

12:30-13:30                       
      

13:30-14:30                          .              
     

14:30-15:40            
 

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 04 STYCZNIA DO  15 STYCZNIA TO CZAS FERII ZIMOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Godziny 18.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 
  7:00-8:00  Zabawy stolikowe , 

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

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
  

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

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 z wierszem 
J.Kirsta "Dwunastu Brai". 
Co to jest kalendarz?     

 Poznajemy historie gdzie i kto 
wymyślił kalendarz? 
Po o on nam jest potrzeby? 
   
 

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

Troska o 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  Zabawy ruchowe na 
placu zabaw i boisku 
szkolnym. 
 Sprawne liczenie - 
ciekawe ćwiczenie 
matematyczne                

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

Pomoc koleżeńska w nauce  
i odrabianiu zadań.    
Kolorujemy kolorowanki  
i bawimy się w łączenie 
elementów na 
kolorowankach. 

 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.   
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. 

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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 



 

  

Godziny 25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
 Zabawy stolikowe, puzzle 

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.  
 Zabawy stolikowe, puzzle. 

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 Eskimosi - mieszkańcy 
Arktyki, znalezienie Arktyki 
na globusie, wypisanie 
informacji kojarzących się z 
Eskimosami. 

 Praca z tekstem" Drapieżne 
misie", poznanie zwyczajów 
białych misiów. 
 

Uzupełnianie zdań z lukami. 
Słuchanie i czytanie 
fragmentu lektury" 
Zaczarowana zagroda" 
wypowiedzi dzieci  
o pingwinach.  

 Wykonanie pingwina  
z tektury - praca plastyczna.    
Quiz wiadomości o śnieżnych 
zakątkach naszego globu. 
Praca z mapą i globusem.      

 Rozwiązywanie krzyżówki 
tematycznej - Arktyka, 
Grenlandia, Antarktyka. 
        

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  
Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, ćwiczenia 
 w czytaniu. 

 

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

 Uczymy się podstawowych 
zwrotów z języka włoskiego   

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 



 

  

Godziny 01.02.2020 02.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
  

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

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

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

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   Poznanie przez dzieci  
z terminem "legenda" 
Poznanie sposobów 
przekazywania baśni 
ludowych(legend) z 
pokolenia na pokolenie . 
 

  Poznanie legendy  
"O skarbniku". Omówienie 
wartości pieniądza.  
Poznanie legendy "O Królu 
Popielu".     

 Wykonanie myszy przy 
pomocy spinacza do bielizny 
- praca indywidualna. 
Omówienie najważniejszych 
wydarzeń w legendzie.   

 Poznanie legendy "O Lwach z 
gdańskiego ratusza"  
Omówienie najważniejszych 
wydarzeń w legendzie.   

 Wypisanie najważniejszych 
informacji z poznanych legend 
i porównanie - praca w 
zespołach. Wykonanie smoka 
dowolną techniką. 

 

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   

  Uczymy się podstaw języka 
włoskiego.  

14:30-15:40 Czytamy naszym kolegą  
i koleżanką. 
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. 
Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

  

 



 

  

Godziny 08.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
  

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

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

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

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 autorów 
najpiękniejszych baśni 
 i bajek! Baśnie J.CH 
Andersena - zapoznanie  
z sylwetką pisarza, 
rozbudzenie 
zainteresowań 
czytelniczych.  

 Doskonalenie umiejętności 
uważnego słuchania i 
opowiadania wybranych baśni 
fikcja a rzeczywistość. 
 
 

 Uruchamiamy wyobraźnię 
plastyczną i wykonujemy 
ulubionych baśniowych 
bohaterów, poznanie  
i ocena baśniowych 
postaci. 
 

 Przygotowujemy wiersze  
i kartki walentynkowe - mój 
najlepszy przyjaciel. 
 

 

 Rozwijanie koleżeństwa i 
przyjaźni - "Najbardziej na 
świecie kocham..."   

 

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.  Ćwiczenia 
 z matematyki.   
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym pow ietrzu. 

 

 



 

  

Godziny 15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
  

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

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

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

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  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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym pow ietrzu.  



 

  

Godziny 22.02.2020 23.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
  

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

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

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

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  Jak zdrowo powinniśmy 
żyć i odżywiać się. 
Czy słodycze są nam 
potrzebne ? 
Czy sport jest nam 
potrzebny? 

Przypomnienie znaczenia 
sportu dla zdrowia. 
 Zachęcanie do aktywnych 
form wypoczynku      

 

 Propagowanie idei 
olimpijskiej. Co o niej wiemy 
i z jakie ma znaczenie? 

 Paraolimpiada - co znaczy to 
słowo? Jakie dyscypliny sporu 
możemy zobaczyć na 
olimpiadzie?    

  Jaki sport uprawiam. Czy 
lubię być aktywny?  
Czy wiem że ruch to zdrowie. 

 

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  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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 

 



 

  

Godziny 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa z muzyką 

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

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

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

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 Rozwiązywanie rebusów 
pod kierunkiem 
nauczyciela na temat" 
Jakie to drzewo". 
Układanie zadań z 
poznanymi wyrazami. 
Jakie zwierzę ukryło się w 
słowach- Wspólne łamanie 
głowy. 

  Nauka piosenki "Polka - 
fasolka" 
Ułożenie układu tanecznego do 
piosenki. 
      

 Sylwetki słynnych kobiet – 
dopasowanie nazwisk do 
imion – praca w grupach. 
Rebusy i krzyżówki 
tematyczne.    

 Projektowanie i wykonanie 
barwnej kompozycji kwiatowej 
z bibuły. 
 Tulipany – orgiami. 
 Kwiaty dla pań – wycinaka  
witrażowa -rozwijanie zdolności 
plastycznych. 
   

 Praca plastyczna „Laurka dla 
Pań” - pogadanka „jak w życiu 
codziennym można wyrazić 
swój szacunek dla Pań”. 
Uczymy się j włoskiego. 

13:30-14:30 Czytanie książki 
"Mikołajek "      
 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. 

 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Ćwiczenia z zakresu tabliczki 
mnożenia do 50.   

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.   
Ćwiczenia w głośnym czytaniu.  

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

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

Gry stolikowe.  
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. 

 
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. W obecnym 

roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu.  

 



 

  

Godziny 08.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa  z muzyką. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
 Układanie puzzli. 

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

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

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   Poznanie wierszy 
tematycznych "W święto 
kobiet", Wiersz na dzień 
kobiet. Rozmowa na temat 
, dla czego obchodzimy to 
święto? 

 Kto jest dżentelmenem a kto 
damą - zasady dobrego 
zachowania względem kobiet. 
    

 Nauka słów i melodii 
piosenki " Marzenia się 
spełniają" Wykonanie 
rysunku o tematyce 
piosenki. 
  

Poznajemy nasze małe 
tajemnice,  kto potrafi 
zachować powierzoną im 
tajemnicę. 

 

 Poznajemy j włoski. 
Poznanie Włoch i ciekawostek 
związanych z tym krajem. 

 
 

 

13:30-14:30  Poznajemy sylwetki 
sławnych kobiet - 
dopasowanie nazwisk do 
imion 

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. 

 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Ćwiczenia z zakresu tabliczki 
mnożenia do 50.   

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.   
Ćwiczenia w głośnym czytaniu.  

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

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
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. W obecnym 

roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 

 



 

  

 

Godziny 15.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa z muzyką. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć. Układanie puzzli. 

Poranne przygotowanie się 
do zajęć.  
 Układanie puzzli. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
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  Żegnaj zimo, witaj 
wiosno. 
Zapoznanie z wierszem J. 
Brzechwy "Wiosenne 
porządki" Układanie 
odpowiedzi na pytania do 
tekstu 
       

 Malujemy farbami nasz 
pejzaż do wiersza "Wiosenne 
porządki". 
    

Przebiśnieg, krokusy, sasanki 
– malowanie farbami, 
wydzieranki. 
  Wiosenne kwiaty z bibuły 
wykonywanie kwiatów 
techniką orgiami.   
  

 Wiosna w  świetlicy – kolorowe 
motyle, biedronki , witraże- 
zmiana dekoracji świetlicy. 
   
  

 

 Układanie opowiadania i 
rozsypanki zdaniowej pod 
tytułem "Znaki wiosny" 
Nauka piosenki "Idzie wiosna" 

 

13:30-14:30  Czytanie opowiadań.        
Ćwiczenia w pisaniu oraz 
dodawaniu i 
odejmowaniu. 

Czytamy naszym koleżankom i 
kolegom, głośne i ciche 
czytanie.       

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

 

Ćwiczenia z zakresu tabliczki 
mnożenia do 100.   

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.   
Ćwiczenia w głośnym czytaniu.  

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

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.    
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. 
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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 



 

  

Godziny 22.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 
  7:00-8:00  Poranne przygotowanie 

się do zajęć.  
Zabawa  z muzyką. 

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

Poranne przygotowanie się 
do zajęć. Układanie puzzli. 

Poranne przygotowanie się do 
zajęć.  
  

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 o zwyczaju 
topienia Marzanny  
Wykonanie małych 
kukiełek Marzanny. 
      

Wyjście na szkolny plac zabaw 
w poszukiwaniu pierwszych 
oznak wiosny. 
 

Poznajemy różne rodzaje 
muzyki, nazewnictwo i 
twórców z naszego regionu. 
  

 Zapoznanie z tradycjami i 
obrzędami 
wielkanocnymi(święcenie palm, 
malowanie pisemek, 
świąteczne śniadanie) 

 Nauka piosenki pt "Pisanki", 
Poznanie nazw jaj 
wielkanocnych(kraszanki, 
pisanki, skrobanki, malowanki, 
naklejanki) 

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. 

 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych. 
Ćwiczenia z zakresu tabliczki 
mnożenia do 100.   

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.   
Ćwiczenia w głośnym czytaniu.  

14:30-15:40 Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny  
z wychowankami. 

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. 

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

 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.  

W obecnym roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 

 

 



 

  

Godziny 29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 02.04.2021 
  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. 

      Przerwa świąteczna   Przerwa świąteczna 

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

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

Obiad. 
Relaks poobiedni, słuchamy 
muzyki relaksującej 

    

12:30-13:30 Praca plastyczna - 
wirujące piosenki. 
Szukanie i czytanie 
ciekawostek na temat 
Świąt Wielkanocnych 
       
  

 Poznanie zwyczajów 
związanych ze Świętami 
Wielkanocnymi- umacnianie 
więzi rodzinnych , zwrócenie 
uwagi na zwyczaje i tradycje  
w rodzinach -pogadanka. 
 

 Dzielenie się swoimi 
przeżyciami związanymi  
z okresem Świąt 
Wielkanocnych-poprawne 
budowanie zdań.. 
   

     
 

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 w nauce  
i odrabianiu zadań.    
 Ćwiczenia 
 w czytaniu. 

 

      

14:30-15:40 Prace organizacyjno-
porządkowe w świetlicy 
Wyście na autobus 
szkolny  
z wychowankami. 

Pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.    
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. 

    

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

roku szkolnym i sytuacją pandemiczną związaną z covid 19, uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na wolnym powietrzu. 

 

 


