
 

 

 

 

 

 

Plan pracy świetlicy szkolnej  

działającej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach  

na rok szkolny 2022/2023 

  

 

Świetlica szkolna realizuje zadania wynikające z: 

Programu Profilaktyczno -Wychowawczego 

 i Kalendarza Imprez i Uroczystości.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WRZESIEŃ 2022 

 
DATA HASŁO 

TYGODNIA 
ZADANIA I CELE ZAJĘCIA PLAST-

TECH. 
GRY I ZABAWY 

DYDAKTY. 
ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 
GRY I ZABAWY 

RUCHOWE 
01-02 

IX 

 

 

 

  

ŻEGNAJCIE 

WAKACJE! 
WITAJ 

SZKOŁO! 

Wzajemna prezentacja dzieci i 

wychowawców. 

Organizacja pracy w świetlicy: 

• zapoznanie uczniów z 

regulaminem i zasadami 

zachowania obowiązującymi 

w świetlicy i na terenie 

szkoły (np. w stołówce) 

• omówienie dziennego 

rozkładu zajęć w świetlicy 

• przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa i higieny. 

Tworzenie własnych 

pocztówek z wakacji. 
Wakacyjne wspomnienia 

- wypowiedzi na temat 

wakacji, odwiedzonych 

miejsc i przeżytych 

przygód. Odszukiwanie 

na mapie i w atlasie 

wakacyjnych 

miejscowości. 

  

Słuchanie  piosenek o 

tematyce wakacyjnej i 

podróżniczej. 

Zabawy ruchowe z 

elementami zumby. 

05-09 

IX 
BAWIMY SIĘ I 

PRACUJEMY 

RAZEM 

Integracja grupy świetlicowej i 

budowanie/wzmacnianie więzi 

między uczniami poprzez 

wspólną zabawę. 
Kształtowanie poczucia 
przynależności do grupy. 
Rozwijanie kompetencji 

społeczno- emocjonalnych, takich 

jak: współpraca z innymi, 

efektywna komunikacja, 

rozwiązywanie konfliktów, 

aktywne słuchanie. 
Kształtowanie umiejętności 

odnajdywania i nazywania cech 

“dobrego kolegi”. 

1. Wykonanie 

autoportretu metodą 

kolażu - “Oto ja” 
 
2. Komiks pt. “Mój 

pierwszy dzień w 

szkole”. 

Kalambury (tematyka 

wakacyjno - 

podróżnicza). 

Improwizacje 

muzyczne. 
Gry i zabawy 

integrujące grupę (np. 

“Pif-Paf”, “Kto tak jak 

ja…”, “Dyrygent”, 

“Przedstawiam 

Państwu…”, “Zamiana 

ról”) 



12-16 

IX 
 

ZAWSZE 

BEZPIECZNI 

Przypomnienie i utrwalenie zasad 

bezpiecznego poruszania się po 

drogach (zapoznanie z 

podstawowymi znakami 

drogowymi). 
Zwrócenie uwagi na zachowanie 

higieny podczas spożywania 

posiłków oraz korzystania z 

toalety. Utrwalenie zasad 

bezpieczeństwa w szkole i 

miejscach publicznych . 
Przypomnienie numerów 

telefonów alarmowych. 

1. Wykonanie stojących 

znaków drogowych. 

2. Makieta placu 

manewrowego 

(miasteczka 

rowerowego). 

Scenki rodzajowe dot. 

bezpiecznego zachowania 

w domu, w szkole, na 

drodze. Zagadki o 

tematyce ruchu 

drogowego. 

Muzyka relaksacyjna. Zabawy orientacyjno - 

porządkowe. 

19-23 

IX 
TYDZIEŃ 

GRECKI 
W RAMACH 

CYKLU 
„PODRÓŻE PO 

EUROPIE” 

Budowanie otwartości na inne 

kultury. Zapoznanie z kulturą 

danego regionu. Zwyczaje i 

ciekawostki regionalne. 

1. Projektowanie wazy 

greckiej. 
 
2. Plakat/folder 

promujący Grecję. 

Gry i zabawy 

dydaktyczne związane z 

poznawanym krajem. 

Piosenki i tańce regionalne (Zorba). 

26-30 

IX 
POLSCY 

POECI 

DZIECIOM 
 

DZIEŃ 

CHŁOPAKA 

(30 IX) 

Zapoznanie uczniów z polską 

poezją dla dzieci. Budzenie 

zainteresowań czytelniczych. 

Podkreślenie roli i wartości 

przyjaźni i koleżeństwa. 

  

1. Wykonanie ilustracji 

do ulubionego wiersza. 
 
2. Wykonanie 

upominków dla 

kolegów/braci/ojców. 

Nauka krótkich wierszy 

oraz zaprezentowanie ich 

w klasach młodszych (np. 

“zerówkach”). 
 
Swobodne inscenizacje do 

wybranych wierszy. 

Muzyka klasyczna Zabawy z 

wykorzystaniem 

sprzętu sportowego. 

 
EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ – MIESIĄC WRZESIEŃ 

 

Uczeń: 
1. Zna  regulamin i zasady obowiązujące w świetlicy. 

2. Zna i przestrzega przepisy BHP podczas zajęć w świetlicy (zna zasady ewakuacji). 

3. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze (zna znaki drogowe oraz telefony alarmowe). 

4. Zna zwyczaje i ciekawostki poznawanego kraju (w ramach cyklu „Podróże po Europie”). 

5. Potrafi wymienić cechy dobrego kolegi/przyjaciela. 

6. Dobrze czuje się w grupie rówieśniczej; zna swoich kolegów/koleżanki oraz dba o dobre relacje z nimi. 

7. Zna najwybitniejszych polskich poetów dziecięcych oraz wybrane wiersze (ich tytuły lub fragmenty). 



 

 

 

PAŹDZIERNIK 2022 
 

DATA HASŁO 
TYGODNIA 

ZADANIA I CELE ZAJĘCIA 
PLAST.-TECH. 

GRY I ZABAWY 
DYDAKTYCZNE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

GRY I ZABAWY 

RUCHOWE 
03-07 

X 
ZWIERZĘTA – 

NASI 
CZWORONOŻNI 

PRZYJACIELE 

Utrwalenie daty 4 października – 

Międzynarodowy Dzień 

Zwierząt. 

Rozmowa z dziećmi, jak być 

przyjacielem zwierząt, jak dbać 

o nie. 

Zwrócenie uwagi na problem 

krzywdzonych zwierząt 

1. “Mini zoo” - 

lepienie zwierząt z 

plasteliny. 
 
2. Tworzenie zabawki 

dla swojego pupila. 

Scenki sytuacyjne – dbam 

o swojego przyjaciela 

(psa, kota). 
Quiz o zwierzętach. 
Wirtualna wycieczka do 

schroniska dla zwierząt, 

zoo, na afrykańskie safari 

itp. 

Logosłuchanki  - 

ćwiczenia 

artykulacyjne 

wykorzystujące 

odgłosy zwierząt. 
 
Słuchanie i wspólne 

śpiewanie piosenek o 

zwierzętach.  

Ilustrowanie ruchem 

znanych piosenek 

dziecięcych 

opowiadających o 

zwierzętach. 

10-14 
X  

ŚWIĘTO 

EDUKACJI 
NARODOWEJ; 

 
TYDZIEŃ 

KULTURY 

LUDOWEJ 
 

DZIEŃ 

PATRONA 

Wdrażanie do okazywania 

życzliwości i szacunku wobec 

nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły. 

Utrwalenie wiadomości z historii 

dotyczących Święta Edukacji 

Narodowej oraz życia i 

działalności patrona szkoły - 

Jana Pawła II. 

Zapoznanie z tradycjami i 

kulturą ludową regionu 

(elementy stroju krakowskiego, 

zwyczaje charakterystyczne dla 

naszego regionu). 

1. Tworzenie gazetki 

świetlicowej 

związanej z 

obchodami świąt i 

Tygodnia Kultury 

Ludowej. 
 
2. “Strój krakowski” – 

wydzieranka.  

“Słowo dla mnie”- 

losowanie i omawianie 

cytatów Jana Pawła  II. 
 
“Jestem nauczycielem” - 

zabawa tematyczna z 

przyjmowaniem ról. 
 

  

Odsłuchanie hymnu 

SP w Zielonkach. 
 
Odsłuchanie utworów 

regionalnych (np. 

przyśpiewki ludowe, 

oracje Pucheroków)  

Wyścigi rzędów.  
 
Zdrowy kręgosłup – 

zestaw ćwiczeń 

wzmacniających 

mięśnie posturalne. 
 
Tańce regionalne i 

narodowe.  

17-21  
X 

PRZYSZŁA 

JESIEŃ Z 

PEŁNYM 

KOSZEM  

Poszerzanie kompetencji 

przyrodniczych – utrwalenie 

wiadomości dotyczących pór 

roku, kształtowanie umiejętności 

dostrzegania zmian 

zachodzących w przyrodzie. 

1. Wykonanie pracy 

konkursowej 
Quiz dot. jesiennych 

zjawisk przyrodniczych. 
Jesienne zagadki i 

krzyżówki. 

Słuchanie piosenek o 

odchodzącym lecie.  

Gry i zabawy ruchowe z 

wykorzystaniem sprzętu 

sportowego. 
 
Jesienne zabawy 

ruchowe: „Spadające 



Określenie charakterystycznych 

cech jesieni. 

Udział w szkolnym 

konkursie  plastyczno-

technicznym „JESIENNE 

CUDAKI” 

2. Tworzenie własnej 

gry planszowej o 

tematyce jesiennej. 

Pogadanka nt. grzybów 

jadalnych i trujących; 

praca z atlasem grzybów. 

 

liście”, „Tańczący 

wiatr”. 

24-28 

X  
TYDZIEŃ 

BAŁKAŃSKI 
W RAMACH 

CYKLU 
„PODRÓŻE PO 

EUROPIE” 

Budowanie otwartości na inne 

kultury. Zapoznanie z kulturą 

danego regionu. Zwyczaje i 

ciekawostki regionalne. 

1. Tworzenie flagi 

wybranego kraju 

bałkańskiego dowolną 

techniką plastyczną 
 
2. Plakat/folder 

promujący kraje 

bałkańskie. 

Gry i zabawy 

dydaktyczne związane z 

poznawanym krajem. 

Piosenki i tańce regionalne (gra na wybranych 

instrumentach z podziałem na grupy - tamburyn, 

flet prosty, marakasy). 

 
EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ - MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 

Uczeń: 
1. Wie, jak właściwie opiekować się zwierzętami. 

2. Zna patrona i tradycje szkoły. 

3. Zna, szanuje i pielęgnuje tradycje regionalne i narodowe. 

4. Potrafi odróżnić strój krakowski od innych strojów regionalnych. 

5. Zna zwyczaje i ciekawostki poznawanego kraju  (w ramach cyklu „Podróże po Europie”). 

6. Wyraża chęć działania w świetlicy jako grupie rówieśniczej. 

7. Potrafi określić cechy charakterystyczne dla jesieni. 

8.    Potrafi wypowiedzieć się przez sztukę. 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2022 
 



DATA HASŁO 
TYGODNIA 

ZADANIA I CELE ZAJĘCIA 
PLAST.-TECH. 

GRY I ZABAWY 
DYDAKTYCZNE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

GRY I ZABAWY 

RUCHOWE 

31 X-

04 XI  
LISTOPADOWA 

ZADUMA 
Poznanie symboliki Święta Zmarłych 

w Polsce i innych kulturach oraz 

znaczenia słowa „przemijanie”. 
Wdrażanie do czczenia pamięci o 

zmarłych oraz do odpowiedniego 

zachowania się na cmentarzu. 
Zapoznanie z innymi tradycjami 

obchodzenia Święta Zmarłych na 

świecie.  

Praca plastyczna 

“Lampion”. 

 

Mandale. 

Czytanie wierszy o 

tematyce związanej z 

przemijaniem (np. 

„Zaduszkowe płomyki”, 

„Płoną znicze”, 

„Zaduszki”). 
 
Zabawy wyciszające 

grupę. 

Słuchanie muzyki 

relaksacyjnej. 
Zabawy swobodne. 

07-10 
XI  

DLA NIEPODLEGŁEJ  Wyjaśnienie znaczenia symboliki 

Święta Niepodległości. 
Rozmowa nt. “Kim jest Polak?” oraz 

“Co to znaczy być patriotą?” 
Poznanie legendy o powstaniu 

państwa polskiego. 
Zapoznanie z symbolami 

narodowymi: (godło, flaga, hymn 

państwowy). 
Poznanie bohaterów, którzy walczyli 

o wyzwolenie naszego kraju; 

uświadomienie znaczenia wolności i 

suwerenności narodowej. 

Praca plastyczna 

“Drzewo w barwach 

narodowych”. 

“Prawda czy fałsz” - 

quiz wiedzy o historii 

Polski. 

 

Słuchowiska 

tematyczne. 

Słuchanie i 

śpiewanie pieśni 

patriotycznych 

oraz hymnu 

narodowego. 

Przypomnienie 

odpowiedniej 

postawy podczas 

śpiewania hymnu 

narodowego. 

Ćwiczenia 

wyrabiające zmysł 

równowagi. 

14-18 
XI 

MOŻNA RÓŻNIĆ SIĘ 

POZYTYWNIE 
(MIĘDZYNARODOWY 

TYDZIEŃ 

TOLERANCJI)  

Kształtowanie postawy tolerancji, 

szacunku, akceptacji i 

wyrozumiałości dla drugiego 

człowieka. 
Rozwijanie empatii. 
Poznanie pojęć: tolerancja, 

niepełnosprawność, empatia, 

wyrozumiałość itp. 

Przygotowanie 

plakatu 

promującego 

postawę tolerancji. 

Gry stolikowe. 

Kalambury. 
Słuchanie 

piosenki 

“Wszystkie 

dzieci nasze są”. 

Gry i zabawy 

integracyjne. 

21-25 

XI  

TYDZIEŃ IBERYJSKI 
W RAMACH CYKLU 

„PODRÓŻE PO 

EUROPIE” 

Budowanie otwartości na inne 

kultury. Zapoznanie z kulturą danego 

regionu. Zwyczaje i ciekawostki 

regionalne. 

1. Plakat/folder 

promujący 

Półwysep Iberyjski. 

Gry i zabawy 

dydaktyczne związane z 

poznawanym obszarem. 

Piosenki i tańce regionalne. 
Rozgrywki piłkarskie (miniturnieje). 



2. Projektowanie 

strojów piłkarskich. 

28 XI-

02 XII 
ANDRZEJKI, 

KATARZYNKI, 

BARBÓRKA – 

ZWYCZAJE LUDOWE 

Zapoznanie dzieci z tradycjami 

wieczorów andrzejkowych i tradycji 

Katarzynek - podobieństwa i różnice. 
Poznanie tradycyjnego polskiego 

święta górniczego - Barbórki 

(podkreślenie znaczenia pracy 

górnika) 

Praca plastyczna - 

“Andrzejowy 

klucz”. 

Krzyżówki i 

wykreślanki. 
 
Wróżby andrzejkowe. 

Karaoke - 

wybrane utwory 

muzyczne. 

Zabawy skoczne. 

 
EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ - MIESIĄC LISTOPAD 

 

Uczeń: 
1. Zna tradycje związane z obchodami Święta Zmarłych w Polsce i innych kulturach. 

2. Pamięta o swoich bliskich zmarłych, kultywuje tradycję palenia zniczy na grobach bliskich. 

3. Zna barwy narodowe, godło Polski, flagę i hymn. Zna legendę o powstaniu państwa polskiego. 

4. Wykazuje postawę tolerancji wobec osób o odmiennym kolorze skóry, wyznaniu religijnym, odmiennych poglądach, a także niepełnosprawnych.  

5. Zna zwyczaje i ciekawostki  poznawanego kraju  (w ramach cyklu „Podróże po Europie”). 

6. Zna zwyczaje: Andrzejki i Katarzynki oraz Barbórkę. 

 

 

GRUDZIEŃ 2022 
 

DAT

A  

HASŁO 
TYGODNIA 

ZADANIA I CELE ZAJĘCIA PLAST.- 
TECH 

GRY I ZABAWY 
DYDAKTYCZNE 

ZAJĘCIA  
MUZYCZNE 

 GRY I ZABAWY 

RUCHOWE 

05-09 

XII 
PODZIEL SIĘ 

DOBREM 
Z INNYMI 

 
(„MIKOŁAJKI”, 

„DZIEŃ 

WOLONTARIUSZA”) 

Poznanie legendy o św. 

Mikołaju z wierzeń Mirry. 

Tradycje i zwyczaje 

mikołajkowe w różnych 

regionach Polski. 

1. Wykonanie portretu 

Mikołaja różnymi 

technikami. 
 
2. Praca plastyczna 

”Pojazd św. Mikołaja” 
 

Układanie i rozwiązywanie 

krzyżówek i rebusów o 

tematyce mikołajkowej. 

Piosenki o św. 

Mikołaju. 
Zabawa ruchowa  
“ Pająk i muchy”. 



Dlaczego warto pomagać i być 

życzliwym dla innych ? – 

rozmowa kierowana. 

Uwrażliwienie na potrzeby 

innych ludzi. 

Wyjaśnienie słowa 

WOLONTARIUSZ. 

3. Wykonywanie prac 

na kiermasz 

świąteczny. 

12-16 

XII 
TYDZIEŃ FIŃSKI W 

RAMACH CYKLU 

„PODRÓŻE PO 

EUROPIE” 

Budowanie otwartości na inne 

kultury. Zwyczaje i ciekawostki 

regionalne. 

Wykonanie plakatu 

/folderu promującego 

poznawany kraj.  

Gry i zabawy dydaktyczne 

związane z poznawanym 

krajem. 

Piosenki, zabawy i tańce regionalne. 
 

. 

19-22 

XII 
JEST TAKI DZIEŃ Poznawanie polskich tradycji 

świątecznych w różnych 

regionach. Wspólne czytanie 

wierszy i opowiadań o tematyce 

świąteczno - noworocznej. 

Wigilia dawniej i dziś. 

1. Tworzenie i 

ozdabianie choinek z 

szablonu. 

 

2. Tworzenie kartki 

świątecznej. 

 
3. Tworzenie ozdób 

choinkowych z masy 

solnej lub 

porcelanowej. 

Analiza porównawcza 

Świąt Bożego Narodzenia i 

Świąt Wielkanocnych - 

wypisywanie różnic. 
Redagowanie życzeń 

świątecznych.  
Quiz nt. Świąt Bożego 

Narodzenia w różnych 

zakątkach 

świata.                       

Nauka i wykonanie 

wybranych kolęd i 

pastorałek. 

Ulubione zabawy 

ruchowe. 

Składanie 

świątecznych 

życzeń. 

 
EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ – MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 

Uczeń: 
1. Zna postać św. Mikołaja i związane z nią wartości. 

2. Zna zwyczaje i ciekawostki poznawanego kraju (w ramach cyklu “ Podróże po Europie”). 

3. Zna tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, rozumie wymowę świąt. 

4. Potrafi współpracować w grupie. 

5. Wie, że warto bezinteresownie pomagać innym. 

   

  



ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 – 31 XII 2022r. 
  

     
 

STYCZEŃ 2023 
 

DATA HASŁO 
TYGODNIA 

ZADANIA I CELE ZAJĘCIA 
PLAST.-TECH. 

GRY I ZABAWY 
DYDAKTYCZNE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

GRY I 

ZABAWY 

RUCHOWE 
02-05 

I 
Z NOWYM 

ROKIEM, 

PEWNYM 

KROKIEM  

Przypomnienie nazw miesięcy i 

pór roku. Rozmowa na temat 

planów na rok 2023. 

Tworzenie 

spersonalizowanych 

kalendarzy na rok 

2023. 

Kalambury związane z 

miesiącami i porami 

roku. 

Słuchowiska 

tematyczne. 

Słuchanie utworu 

Vivaldiego “Zima”. 
Słuchanie i wspólne 

śpiewanie piosenek “Z 

kopyta kulig rwie”, 

“Zima, zima, zima”. 

Zabawy 

rozwijające 

motorykę małą. 

09-13 
     I 

WESOŁY 

KARNAWAŁ 
TYDZIEŃ 

WENECKI 
W RAMACH 

CYKLU 
„PODRÓŻE PO 

EUROPIE” 

Budowanie otwartości na inne 

kultury. 

Zwyczaje i ciekawostki 

regionalne. 
Kształtowanie umiejętności 

kulturalnej zabawy. 
Poznanie zwyczajów 

karnawałowych z całego świata.  

1. Maska karnawałowa 
 
2. Plakat/folder 

promujący Wenecję. 

Gry i zabawy 

dydaktyczne związane z 

poznawanym krajem 

(np. rozsypanki 

wyrazowe) 

Piosenki, zabawy i tańce regionalne. 

16-20 
I 

ZIMOWE 

WIECZORY 
W BAŚNIOWYM 

ŚWIECIE 

 
„DZIEŃ BABCI, 

DZIEŃ DZIADKA” 

Zapoznanie uczniów z baśniami z 

Polski i świata. Budzenie 

zainteresowań czytelniczych. 
Uświadomienie roli babci i 

dziadka w rodzinie. 

1. Wykonanie okładki 

do ulubionej baśni. 
 
2. Wykonywanie 

drobnych 

upominków/laurek dla 

babci i dziadka. 

Konkursy o tematyce 

baśniowej. 
Scenki dramowe do 

wybranych baśni. 

Słuchanie i 

wykonywanie piosenek 

z “Akademii Pana 

Kleksa”. 

Rzut piłeczką do 

celu, zabawy ze 

skakankami. 

23-27 
I 

BEZPIECZNIE NA 

ŚNIEGU I LODZIE 
Utrwalenie zasad bezpieczeństwa 

podczas zabaw na śniegu i ludzie. 
Zwrócenie uwagi na odpowiedni 

ubiór w zależności od pory roku. 

Wykonanie plakatu 

promującego 

bezpieczne ferie (praca 

grupowa). 

Projekcje filmów 

edukacyjnych i 

pogadanka nt. 

bezpieczeństwa podczas 

ferii. 

Słuchanie piosenek 

“Samba na śniegu” i 

“Zimowe zabawy”. 

Tor przeszkód. 
Wyścigi rzędów. 

 
FERIE ZIMOWE 30.01 – 12.02. 2023 r.  



 
EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ - MIESIĄC STYCZEŃ 

 

Uczeń: 
1. Zna nazwy miesięcy i pór roku. 

2. Potrafi dostosować ubiór do aury zimowej. 

3. Potrafi opisać zwyczaje karnawałowe. 

4. Zna zwyczaje i ciekawostki  poznawanego kraju  (w ramach cyklu “ Podróże po Europie”). 

5. Zna zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw na śniegu i lodzie. 

6. Szanuje swoich dziadków i w odpowiedni sposób to okazuje. 

7. Chętnie czyta literaturę dziecięcą. 

 

 

LUTY 2023 
 

DATA HASŁO 
TYGODNIA 

ZADANIA I CELE ZAJĘCIA 
PLAST.- TECH 

GRY I ZABAWY 
DYDAKTYCZNE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

GRY I ZABAWY 

RUCHOWE 
13-17 

II 
„JAK TO MIŁO BYĆ 

MIŁYM” – 
TYDZIEŃ DOBRYCH 

RELACJI 

Kształtowanie postawy szacunku 

dla drugiego człowieka. 
Uwrażliwienie na potrzebę 

tolerancji wobec „odmienności”. 
Budowanie otwartości wobec 

uprzedzeń i stereotypów. 

“Chcę Cię obdarować 

tym co najlepsze” - 

podarunek dla 

przyjaciela (praca 

plastyczno-techniczna). 

Gry i zabawy 

integrujące grupę, np. 

“Lubię Cię, 

ponieważ…” 

Koncert życzeń dla 

przyjaciela 

(ulubione piosenki 

dziecięce). 

Zabawy 

orientacyjno-

porządkowe. 

20-24 

II 
POŁUDNIOWI 

SĄSIEDZI POLSKI – 
W RAMACH CYKLU 

„PODRÓŻE PO 

EUROPIE” 

Budowanie otwartości na inne 

kultury. Zwyczaje i ciekawostki 

regionalne. 

Plakat/folder 

promujący 

południowych 

sąsiadów Polski. 

Gry i zabawy 

dydaktyczne związane 

z poznawanym krajem. 

Piosenki, zabawy i tańce regionalne. 

27 II – 

03 III 
„ŚPIEWAĆ KAŻDY 

MOŻE” – 

ŚWIETLICOWY 
PRZEGLĄD 

PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ 

Kształtowanie właściwego 

zachowania podczas uroczystości 

szkolnych i świetlicowych. 

Wdrażanie postawy kulturalnej 

zabawy. Rozwijanie inwencji 

twórczej. 
Prezentacja talentów wokalnych 

uczniów. 

Aranżacja sceny do 

występów wokalnych 

(tworzenie dekoracji). 

Zabawy stolikowe, gry 

planszowe. 
Ćwiczenia 

wokalne przed 

występem. 
 
Karaoke. 

Zabawy z 

wykorzystaniem 

skakanki i gumy do 

skakania. 

 
EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ – MIESIĄC LUTY 



 

Uczeń: 
1. Potrafi zaprezentować swoje umiejętności wokalne. 

2. Zna sposoby radzenia sobie z tremą. 

3. Zna zwyczaje i ciekawostki  poznawanego kraju  (w ramach cyklu “Podróże po Europie”). 

4. Wykazuje postawę tolerancji i szacunku wobec rówieśników. 

5. Chętnie nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami. 

 

 

 

MARZEC 2023 
 

DATA HASŁO 
TYGODNIA 

ZADANIA I CELE ZAJĘCIA 
PLAST.- TECH 

GRY I ZABAWY 
DYDAKTYCZNE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

GRY I ZABAWY 

RUCHOWE 
06-10 

III 
KOBIETKI 

MAŁE I 

DUŻE 

Uwrażliwienie na rolę i znaczenie 

kobiet w społeczeństwie. Budowanie 

poczucia własnej wartości i 

możliwości. 

Poznanie historii kobiet, które miały 

znaczący wpływ na dzieje świata.  

1. Praca plastyczna 

“Świat kobiet” (technika 

dowolna). 

 

2. Papieroplastyka – 

tworzenie upominków 

dla 

mam/sióstr/koleżanek. 

Zabawa ze słowami - 

układanie 

najpiękniejszych 

życzeń dla kobiet 

małych i dużych. 

Zabawy taneczno - 

wokalne. 
Zabawy sprawnościowe. 

13-17 
III 

TYDZIEŃ 

BRYTYJSKI 
W RAMACH 

CYKLU 
„PODRÓŻE 

PO 

EUROPIE”  

Budowanie otwartości na inne 

kultury. Zapoznanie z kulturą danego 

regionu. Zwyczaje i ciekawostki 

regionalne. 

Plakat/folder promujący 

najciekawsze 

miejsca Wielkiej 

Brytanii. 

Gry i zabawy 

dydaktyczne związane 

z poznawanym 

krajem. 

Piosenki i tańce regionalne. 

20-24 

III 
WIOSNA, 

NOWINA 

RADOSNA 

Rozwijanie spostrzegawczości; 

gromadzenie wiadomości poprzez 

obserwację świata zwierząt i roślin; 

opisywanie wiosennych warunków 

pogodowych. 

“Pani Wiosna” praca 

plastyczna -kolaż/ praca 

przestrzenna. 
 
Wiosenne kwiaty: 

origami, techniki 

łączone. 

Słuchanie wierszy o 

tematyce wiosennej. 

Próby poetyckie - 

tworzenie własnych 

utworów. 

Poznanie przysłów 

związanych z wiosną. 

Słuchanie i 

wspólne śpiewania 

piosenek o 

tematyce 

wiosennej.  

Ulubione zabawy 

ruchowe. 



27-31 

III 

TEATR – I TY 

MOŻESZ 

ZOSTAĆ 

AKTOREM 

Poznanie rodzajów teatru i pojęć 

związanych z teatrem. 

Aktywowanie spontanicznej 

kreatywności dzieci i umiejętności 

wyrażania siebie. Kształtowanie 

osobowości i rozładowanie 

nagromadzonych emocji. 

Prezentowanie społecznie 

preferowanych wartości, postaw i 

zachowań. Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych, wrażliwości i 

otwartości na nowe doświadczenia. 
 

1. Przygotowywanie 

scenografii i rekwizytów 

do „swoich” teatrzyków. 

 

2. Stworzenie własnej 

kukiełki/pacynki. 

Oglądanie 

fragmentów 

przedstawień 

teatralnych. 
Próby sceniczne. 
Prezentacja 

przygotowanych 

teatrzyków, 

przedstawień lub 

scenek dramowych.  
 

Wybór utworów 

muzycznych do 

przygotowanych 

przedstawień 

teatralnych. 
Słuchanie 

ulubionych 

piosenek z 

repertuaru 

dziecięcego. 

Zabawy w lustrzane 

odbicie. Zabawy 

swobodne. Zabawy 

dźwiękonaśladowcze. 

 
EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ - MIESIĄC MARZEC 

 
Uczeń: 

1. Potrafi zaprezentować swoje umiejętności. 

2. Potrafi współpracować w grupie nad powierzonym zadaniem. 

3. Zna sposoby radzenia sobie z tremą. 

4. Dokonuje obserwacji otaczającej przyrody, zna zmiany w niej zachodzące na wiosnę. 

5. Okazuje szacunek kobietom. 

6. Zna zwyczaje i ciekawostki  poznawanego kraju  (w ramach cyklu “Podróże po Europie”). 

 

 

 

KWIECIEŃ 2023 
 

DATA HASŁO 
TYGODNIA 

ZADANIA I CELE ZAJĘCIA 
PLAST.- TECH. 

GRY I ZABAWY 
DYDAKTYCZNE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

GRY I ZABAWY 

RUCHOWE 



3-5 IV TRADYCJE I 

OBRZĘDY 

WIELKANOCNE 
 

  

Poznanie wielkanocnych 

tradycji w naszych domach i 

regionie.  
 
Udział w gminnym konkursie - 

„Moja Mała Ojczyzna” – 

konkurs plastyczny nawiązujący 

do ludowych tradycji 

Małopolski. 

1. Wykonanie pracy 

plastycznej na gminny 

konkurs plastyczny 

“Moja Mała 

Ojczyzna” 
 
2. Prace plastyczno-

techniczne o tematyce 

wielkanocnej. 

Wykreślanki, rebusy i 

zagadki przyrodnicze. 
Słuchanie 

muzyki 

klasycznej. 

Zabawy 

równoważne z 

jajkiem 

wielkanocnym na 

łyżce.  

 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 06 – 11.04.2023 r. 

 
12-14 

IV 

TYDZIEŃ ŁACIŃSKI 

W RAMACH CYKLU 

„PODRÓŻE PO 

EUROPIE” 

Budowanie otwartości na inne 

kultury (zwyczaje i ciekawostki 

regionalne). Rozbudzanie wśród 

uczniów ciekawości poznawania 

świata oraz tożsamości 

europejskiej. 

Wykonanie 

plakatu/folderu 

promującego 

poznawane kraje.  

Gry i zabawy dydaktyczne 

związane z krajami 

łacińskimi w Europie.  

Wirtualne zwiedzanie 

poznawanych krajów. 

Piosenki, zabawy i tańce regionalne. 

17-21 
IV 

 

  

ZIEMIA – NASZ 

WSPÓLNY DOM  

Zapoznanie uczniów ze 

skutkami zanieczyszczania 

Ziemi oraz zwrócenie uwagi na 

działania proekologiczne. 

Praca plastyczno- 

techniczna “Kwiaty 

Uzdrawiacze dla 

Ziemi”. 

Scenki rodzajowe o 

tematyce ekologicznej.  
Nauka piosenki 

“Dzień Ziemi” 

(EKO - 

dzieciaki). 

Zabawy na 

orientację w 

przestrzeni.   

24-28 

IV 
„ROSNĘ ZDROWO, NA 

SPORTOWO” –

ŚWIETLICOWY 

TYDZIEŃ SPORTOWY 

Wdrożenie uczniów do dbania o 

kondycję fizyczną i zdrową 

dietę. Propagowanie zdrowego 

trybu życia. Utrwalenie 

zachowań prozdrowotnych. 
Świetlicowe zawody sportowe. 

Komiks nawiązujący 

do tematyki tygodnia. 
Gry i zabawy dydaktyczne 

związane ze zdrowym 

trybem życia (np. wywiad 

ze sportowcem). 

Słuchowiska. Świetlicowe zawody 

sportowe w formie 

konkurencji 

indywidualnych.  

 
EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ - MIESIĄC KWIECIEŃ 

 

Uczeń: 
1. Zna wielkanocne tradycje świąteczne w domu i regionie. 

2. Zna sposoby na dbanie o środowisko przyrodnicze Ziemi.  

3. Zna zwyczaje i ciekawostki poznawanego kraju (w ramach cyklu “Podróże po Europie”) 

4. Zna zdrowe nawyki żywieniowe oraz sposoby na zadbanie o zdrowie fizyczne.  



 

 

MAJ 2023 
 

DATA HASŁO 
TYGODNIA 

ZADANIA I CELE ZAJĘCIA 
PLAST.-TECH. 

GRY I ZABAWY 
DYDAKTYCZNE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

GRY I 

ZABAWY 

RUCHOWE 
02-05 

V 
TYDZIEŃ 

PATRIOTYCZNY 
Wzmacnianie u dzieci i 

młodzieży poczucia 

tożsamości narodowej, 

przywiązania do historii i 

tradycji narodowych. 

Prace plastyczne związane 

z tematem tygodnia 

(symbole narodowe - 

technika dowolna) 

Patriotyczne karty pracy, 

malowanki. 
Słuchanie pieśni 

patriotycznych. 
Zabawy bieżne. 

08-12 

V 
KOSMICZNE 

PODRÓŻE 
Poznanie wiadomości dot. 

Układu Słonecznego 

(historia podboju kosmosu). 

Praca techniczna w 

grupach “Statek 

kosmiczny”. 

Tematyczne filmy 

edukacyjne. 
Nauka piosenek “W 

Układzie 

Słonecznym” oraz 

“Małe ciała 

niebieskie”. 

Ekspresja 

ruchowa do 

wybranej 

muzyki. 

15-19 

V 
TYDZIEŃ 

FRANCUSKI W 

RAMACH CYKLU 

„PODRÓŻE PO 

EUROPIE” 

Budowanie otwartości na 

inne kultury. Zapoznanie z 

kulturą danego regionu. 

Zwyczaje i ciekawostki 

regionalne. 

1. “Architektura 

francuska” - grupowa 

praca techniczna. 
 
2. Plakat/folder promujący 

różne regiony Francji. 

Gry i zabawy dydaktyczne 

związane z poznawanym 

krajem. 

Zabawy, piosenki i tańce regionalne. 

22-26 
V 

MÓJ DOM, MOJA 

RODZINA 
Pogłębianie szacunku dla 

członków rodziny. 
Przedstawienie rodziny jako 

jednej z najwyższych 

wartości 
Kształtowanie poczucia 

więzi z członkami rodziny i 

współodpowiedzialności za 

nią. 

Tworzenie drzewa 

genealogicznego swojej 

rodziny. 
 
Laurki/upominki z okazji 

Dnia Matki. 

Zabawy słowotwórcze. 
Rodzina bliższa i dalsza – 

wyjaśnienie słów; kuzyn, 

bratowa, siostrzeniec, 

teściowa itp. 
Zawody wykonywane przez 

rodziców, ich znaczenie w 

życiu każdego z nas. Który 

zawód podoba Ci się 

najbardziej? –wypowiedzi 

dzieci.  

Nauka piosenki 

“Moja wesoła 

rodzinka”. 

Zabawy tradycyjne 

(Ciuciubabka, 

Baba-jaga patrzy, 

Stary niedźwiedź 

itd.) 



29 V – 

02 VI 
„KIEDY ŚMIEJE SIĘ 

DZIECKO, ŚMIEJE 

SIĘ CAŁY ŚWIAT” 

Poznanie praw i obowiązków 

dzieci - zapoznanie z 

wybranymi punktami 

Konwencji Praw Dziecka 

(historia jej powstania). 

1. ”Moi koledzy z różnych 

stron świata” – praca 

plastyczna. 
 
2. Kolorowanki. 

Gry i zabawy podłogowe. Słuchanie piosenek 

M. Jeżowskiej pt.: 

„Wszystkie dzieci 

nasze są” oraz 

„Kolorowe dzieci”. 

Ulubione 

zabawy 

ruchowe. 

 
EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ - MIESIĄC MAJ 

 

 

 
Uczeń: 
1. Zna symbole narodowe i okazuje im należny szacunek.  

2. Potrafi wymienić planety Układu Słonecznego. 

3. Szanuje swoich rodziców i w odpowiedni sposób to okazuje. 

4. Potrafi zredagować życzenia dla rodziców. 

5. Zna zwyczaje i ciekawostki  poznawanego kraju (w ramach cyklu “Podróże po Europie”) 

6. Zna swoje prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka. 

7.  

 

 

CZERWIEC 2023 
 

DATA HASŁO 
TYGODNIA 

ZADANIA I CELE ZAJĘCIA 
PLAST-TECH. 

GRY I ZABAWY 
DYDAKTYCZNE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

GRY I 

ZABAWY 

RUCHOWE 
05-09 

VI 
BON TON NA CO 

DZIEŃ 
Poznanie/przypomnienie zasad 

savoir-vivre w różnych 

sytuacjach. Umiejętność 

zastosowania ich na co dzień. 

Wykonywanie 

zastawy stołowej z 

materiałów 

recyklingowych. 

“Stoliczku nakryj się”- 

aranżacje nakrywania do 

stołu. 

Zajęcia 

muzykoterapeutyczne. 
Ćwiczenia wyrabiające 

poczucie świadomego 

ruchu. 

Zabawy 

taneczne - 

zumba. 

 

12-16 

VI 
„PIĘKNA NASZA 

POLSKA CAŁA” - 

W RAMACH 

CYKLU 

„PODRÓŻE PO 

EUROPIE” 

Budowanie otwartości na 

kulturę różnych regionów 

Polski. Zwyczaje i ciekawostki 

regionalne. 

Tworzenie 

turystycznej mapy 

Polski. 

“Zgadnij dokąd jadę?” – 

pantomima. 
Rozwijanie logicznego 

myślenia- nauka gry 

sudoku, rozwiązywanie 

łamigłówek. 

Naśladowanie wybranych 

tańców regionalnych.  
Ulubione gry i 

zabawy ruchowe. 



Budowanie poczucia dumy z 

przynależności do danego 

regionu Polski. 

Filmy edukacyjne o 

najciekawszych regionach 

Polski. 

19-23 

VI 
DOBRE RADY NA 

WAKACJE 
 

  

Wdrażanie do zachowania 

bezpieczeństwa w trakcie 

wyjazdów wakacyjnych. 
Planowanie wypoczynku 

i atrakcji wakacyjnych. 

Tworzenie wianków z 

bibuły 
Giełda pomysłów – "Co 

powinno znaleźć się w 

plecaku podróżnika?"  
 
“Czego obawiam się i nie 

lubię podczas podróży?” – 

kształtowanie 

umiejętności ekspresji i 

nazywania własnych 

emocji. 

Tworzenie prostych 

układów 

choreograficznych do 

wybranych piosenek. 

Słuchanie i wspólne 

śpiewanie piosenek o 

tematyce turystycznej. 

Porządkowanie 

zabawek  

w świetlicy. 

 

 

 

EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ - MIESIĄC CZERWIEC 
 
Uczeń: 
1. Zna podstawowe zasady savoir-vivre i potrafi je stosować w różnych miejscach i sytuacjach. 

2. Zna piosenki turystyczne i wakacyjne. 

3. Jest dumny z przynależności do swojej “małej ojczyzny” 

4. Wie jak przygotować się do podróży i jak bezpiecznie spędzić wakacje. 

5. Zna różne regiony Polski i potrafi je wskazać na mapie. 

 

 

 

 

 

Akcje całoroczne: 
 

 



1. Systematyczne przypominanie uczniom zasad  bezpieczeństwa i higieny. 

2. Cykl zajęć krajoznawczo-kulturoznawczych „Podróże po Europie”. 

3. Kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom - Czytające szkoły”. 

4. Podczas codziennych zajęć, szczególne zwrócenie uwagi na kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno (jako jeden z podstawowych kierunków 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023). 

 

 

 

* Zastrzega się możliwość modyfikacji tematyki zajęć w zależności od aktualnych potrzeb w szkole wynikających z nieprzewidzianych w planie haseł tygodnia i rodzaju 

zajęć z nim związanych. 
 


