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Cele i zadania: 
 

1. Pomoc w odrabianiu prac domowych. 
 

2. Praca dydaktyczno – wyrównawcza z uczniami mającymi 
trudności w nauce.  

3. Praca z uczniem zdolnym.  
4. Pomoc uczniom sprawiającym problemy wychowawcze. 

 
5. Doskonalenie umiejętności: plastycznych, technicznych, 

ruchowych i muzycznych.  
6. Poznanie zasad gier planszowych. 

 
7. Ćwiczenia umysłu poprzez rozwiązywanie: krzyżówek, 

kalamburów, łamigłówek, układanie puzzli.  
8. Ćwiczenia mające na celu poprawianie wymowy.  
9. Zainteresowanie literaturą.  
10. Poprawne budowanie zdań.  
11. Zajęcia relaksacyjne. 



Miesiąc Tydzień Tematyka   Cele i zdania      

wrzesień I Zwyczaje naszej świetlicy   Przypomnienie regulaminu świetlicy 
      szkolnej.      

      Rozmowy na temat poszanowania sprzętu 
      i gier.      

      Zabawy ruchowe.    

      Gry planszowe.     

      Oglądanie filmów.    

 II Bezpieczeństwo   Pogadanki na temat bezpiecznego 
      poruszania się po drogach.    

      Gry i zabawy na boisku – Do dziesięciu 
      podań- rozgrywanie piłki w dwójkach i 
      trójkach.      

      Zajęcia plastyczne,   malowanki dla 

      najmłodszych.     

 III Kolorowy tydzień w  Znaczenie kolorów w naszym życiu.  

  świetlicy    Jaki   kolor   ma   wpływ   na   nasze 
      samopoczucie, nastrój?    

      Łączenie kolorów – barwy zimne i ciepłe. 

      Gra Studnia Jakuba,Twister.    

 IV Złota polska jesień   Czytanie wierszy o jesieni.    

      Ćwiczenie dykcji.    

      Kompozycje z liści.    

      Wykonanie gazetki.    

      Nauka  posługiwania  się  kalendarzem  i 

      zegarem.      

październik I Bon ton    Rozmowa na temat zachowania się przy 
      stole.      

      Nakrywanie do stołu.    

      Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. 

      Dekorowanie stołu.    

      Rola higieny przed i po spożyciu posiłku. 

 II Laurka dla nauczyciela   Rozmowy na temat pracowników oświaty. 

      Gazetka okolicznościowa.    

      Laurka dla nauczyciela.    

      Portret nauczyciela.    

      Gra w siatkówkę.    

      Nauka  piosenki  z  okazji  Dnia  Edukacji 

      Narodowej.     

 III Sport to zdrowie   Znaczenie aktywności fizycznej – 
      pogadanka.     

      Plakat W zdrowym ciele zdrowy duch.  

      Wystawa prac Moja ulubiona dyscyplina 
      sportowa.      

      Rola współzawodnictwa w grze.   

      Rozmowy na temat higieny osobistej.  

 IV Świat baśni    Głośne czytanie baśni.    

      Wykonywanie rekwizytów i ilustracji 
      związanych z baśnią.    

      Odgrywanie krótkich scenek z baśni.  

      Gra w szachy.     

listopad I Wszystkich Świętych   Omówienie symboliki Grobu Nieznanego 
      Żołnierza, ognia, znicza.    

      Malowanie farbami – martwa natura.  

      Wycieczka na cmentarz.    

      Ga w tenisa stołowego.    

 II Święto Niepodległości   Znaczenie święta.    

      Gazetka okolicznościowa.    

      Czytanie wierszy patriotycznych.   

      Piosenka żołnierska.    

      Wykonywanie kwiatów z papieru i bibuły 



    oraz kotylionów.    

    Gra w piłkę ręczną.   

 III Pomóżmy zwierzętom  Rozwijanie wrażliwości na potrzeby 
    zwierząt – pogadanki, rebusy.  

    Prace plastyczne – karmnik dla ptaków. 

    Zajęcia  sportowe:  rzuty  do  bramki, 

    kozłowanie piłki.    

 IV Andrzejki  Zabawy   andrzejkowe: lanie   wosku, 
    wróżby, konkursy.    

    Dekorowanie świetlicy.   

    Gry planszowe.    

    Ćwiczenia rytmiczne.   

grudzień I Mikołajki  Pochodzenie święta.   

    Sposoby wręczania upominków. 

    Zimowe  krajobrazy  –  praca  plastyczna 
    techniką dowolną.    

    Układanie rozsypanek wyrazowych. 

 II W grupie raźniej  Jak ważny jest szacunek i życzliwość w 
    stosunku do innych? – pogadanka. 
    Pomagamy koledze w lekcjach. 

    Praca plastyczna Mój przyjaciel. 

    Gry planszowe.    

    Tenis stołowy.    

 III Świąteczne tradycje  Pogadanka na temat tradycji i obrzędów 
    wigilijnych.     

    Co chciałbym dostać pod choinkę? 

    Konkursy – kartka świąteczna, stroik. 

    Wykonywanie ozdób na choinkę. 

    Przygotowywanie świątecznego wystroju. 

    Śpiewanie kolęd.    

styczeń I Nowy Rok  Jaki był stary rok? – pogadanka. 
    Jak dawniej odbywały się, a jak dziś się 
    odbywają bale karnawałowe?  

    Sztuczne ognie – malowanie farbami. 

    Gra w piłkę ręczną.   

 II Cuda techniki  Urządzenia dawniej a dziś.   

    Najwięksi odkrywcy i wynalazcy. 

    Przygotowanie albumu Cuda techniki. 

    Samochód  moich  marzeń  –  lepienie  z 
    plasteliny.     

    Odgadywanie  nazw  urządzeń 

    technicznych – kalambury.   

 III Współczesne zagrożenia  Omawianie zagrożeń  wynikających  z: 
    uczestnictwa w ruchu drogowym, 

    nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii. 

    Plakat dotyczący zagrożeń.   

    Quizy.     

    Gry planszowe.    

 IV Maski, czapki, kotyliony.  Wykonywanie masek,  kotylionów, 
    dekorowanie sali.    

    Jak należy zachować się na balu?- savoir – 

    vivre.     

    Taniec w parach.    

luty I Walentynki  Wykonywanie walentynek.   

    Poczta Walentynowa.   

    Czytanie wierszy i słuchanie piosenek o 

    miłości.     

    Dekorowanie sali.    

    Gra w koszykówkę.   

 II Moja ulubiona książka  Jak należy dbać o książki?- pogadanka. 

    Wizyta w bibliotece.   



       Czytanie na głos fragmentów wybranych 
       powieści.     

       Oglądanie filmów na motywach powieści. 

       Wykonanie zakładki do książki. 

       Rozwiązywanie rebusów.  

       Gra w koszykówkę.   

marzec I Autorytety    Kogo uważamy za autorytet? – praca z 
       książką w bibliotece i komputerem. 

       Czy  święty może być  autorytetem  dla 
       współczesnej młodzieży?  

       Konkurs na plakat o patronie szkoły. 

 II Święto Kobiet    Wyszukiwanie utworów, których tematem 
       jest kobieta.    

       Wykonanie gazetki tematycznej. 

       Gra w szachy i warcaby.   

 III Powitanie wiosny   Malowanie i wycinanie kwiatów. 
       Wykonanie gazetki i wystroju związanego 
       z wiosną.     

       Przygotowanie konkursów na  Dzień 
       Samorządności w szkole.  

       Gra w tenisa stołowego   

 IV Święta wielkanocne   Zabawy na świeżym powietrzu. Gra w 
       piłkę nożną.    

       Dlaczego Wielkanoc jest największym 
       świętem chrześcijańskim? – pogadanka. 
       Zwyczaje wielkanocne.   

       Symbolika świąteczna.   

       Wykonywanie ozdób świątecznych. 

kwiecień I W magicznym świecie  Jak zachować się w teatrze? – pogadanka. 

  teatru    Kto  bierze  udział  w  przygotowaniu 

       przedstawienia? – pogadanka. 

       Słownictwo związane z teatrem. 

       Wykonywanie pacynek.   

       Zabawy dramowe.   

 II Twórczość ludowa   Kultywowanie tradycji regionalnych. 
       Zwyczaje polskie.   

       Malowanie strojów ludowych. 

       Wycinanka ludowa.   

       Wyszywanie.    

       Przyśpiewki ludowe.   

 III Środki informacji   Prasa, filmy i programy dla młodzieży. 

       Reklama i jej wpływ na życie.  

       Reklamowanie dowolnego produktu  – 
       praca plastyczna.   

       Zabawy na boisku.   

 IV Zostań przyjacielem  Zasady segregowania śmieci.  

  przyrody    Zmiany w przyrodzie mające wpływ na 
       życie człowieka.   

       Tereny chronione i zasady zachowania się 
       na nich.     

       Plakat przedstawiający roślinę lub zwierzę 
       chronione.     

       Gra w piłkę nożną i tenisa stołowego. 

maj I Majowe święta    Rozmowa na temat symboli narodowych i 
       ich poszanowania.   

       Godło – wyklejanie dowolnym 

       materiałem.    

       Oglądanie  filmów o tematyce 

       patriotycznej.    

       Skok w dal.    

 II Dni patrona    Przygotowywanie konkursów.  



    Gazetki okolicznościowe.    

    Wyszukiwanie informacji o historii 

    Brzeźnicy i okolic.    

    Album – Moja miejscowość dawniej a dziś. 

 III Dzień Matki  Pogadanki o roli matki.    

    Portret mamy – technika dowolna.  

    Konkurs na opowiadanie o mamie.  

    Gry na boisku szkolnym.    

 IV Moja rodzina  Pogadanka  na  temat  funkcji  rodziny, 
    rozwiązywania w niej konfliktów.   

    Moja rodzina – praca plastyczna.   

    Historia imion.     

    Logo imienia – technika dowolna.   

czerwiec I Dzień Dziecka  Rozmowa na temat życia dzieci w różnych 
    częściach świata.     

    Plakat Dzieci różnych narodowości.  

    Dziecko   na obrazie   – wystawa 
    reprodukcji.     

    Konkursy i zawody sportowe.    

 II Żyj zdrowo, jedz kolorowo  Przegląd czasopism i stron internetowych 
    w poszukiwaniu informacji o dietach i 
    przepisach.     

    Przygotowanie zdrowych posiłków – 

    prezentacja i degustacja.    

    Plakaty promujące zdrowe odżywianie.  

 III Wyjeżdżamy na wakacje  Poznawanie miejsc wartych odwiedzin.  
    Podróż  moich  marzeń  –  wypowiedzi 
    dzieci.     

    Praca z atlasem i globusem.    

    Szukamy  odpowiedniego miejsca na 
    wakacje – korzystanie z Internetu.  

    Czy  w  tym  zamku  straszy?  –  praca 
    plastyczna.     

    Przypominamy wakacyjne piosenki.   


