
HASŁA TYGODNIA

WRZESIEŃ

Powitanie nowego roku szkolnego, organizacja pracy, zapisy dzieci do świetlicy, rozmowy z
rodzicami. Przedstawienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy. Zapoznanie z
instrukcjami utrzymania higieny.
01-03.09.2021

1. Przywitanie dzieci w świetlicy, zajęcia integrujące grupę. Omówienie zasad
bezpiecznego przebywania w świetlicy, bezpieczeństwa w trakcie zabaw na boisku, na
terenie szkoły i podczas zajęć świetlicowych. 

2. Zapoznanie z regulaminem obowiązującym w świetlicy i wdrażanie dzieci do
przestrzegania go. 

3. Przypomnienie zasad związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego (Covid-19)
4. Wspomnienia z wakacji

Bezpieczeństwo w szkole
06-10.09.2021

1. Pogadanka -  „Moja droga do szkoły”. Film edukacyjny na temat ruchu drogowego.
2. Bezpiecznie w szkole - omówienie regulaminu.
3. Jak pamiętać o higienie - burza mózgów.
4. Praca plastyczna -  „Mój własny regulamin mycia rąk”.
5. Bezpieczny kontakt - o nowych zasadach na wesoło.

Dbamy o środowisko, jesteśmy EKO
13 – 17.09.2021

1. Sprzątanie Świata.
2. Rozmowa z dziećmi dotycząca potrzeby oszczędzania surowców i energii.
3. Praca plastyczna w grupach  – plakat propagujący różne formy oszczędzania.
4. Zorganizowanie akcji dotyczącej wykorzystania surowców wtórnych w świetlicy.
5. „Co robię, żeby oszczędzać surowce?” – praca plastyczna.

Warszawa moje miasto.
20-24.09.2021

1. Poznawanie planu  Warszawy i nauka odszukiwania ulic.
2. Poznawanie okolic szkoły - spacer.
3. Czytanie legend związanych z Warszawą.
4. Oglądanie albumów i pocztówek o Warszawie – Warszawa dawniej i dziś.
5. Praca plastyczna - „Moje ulubione miejsce w Warszawie”.



PAŹDZIERNIK

Dobre wychowanie – zasady, kontakty społeczne.
27.09.–1.10.2021

1. Czym są kompetencje społeczne? – pogadanka. Europejski Dzień Języków Obcych
2. Czy potrafię rozmawiać i nazywać swoje emocje? – rozmowa kierowana
3. Czy wyznaczam sobie nowe cele i podejmuje działania, które ułatwią ich osiągnięcie?
4. Czy jestem świadomy uczuć, niepokojów i potrzeb innych ludzi (empatia)
5. Dzień bez przemocy - Szkolny Dzień Życzliwości

Lubimy baśnie
04.-08.10.2021

1. Pogadanka na temat wartości przekazywanych w baśniach.
2. Zapoznanie dzieci z wybranymi baśniami.
3. Odgrywanie scenek z ulubionych baśni.
4. Baśniowe kalambury i zagadki.
5. Praca plastyczna – ilustracja do ulubionej baśni.

Święto Komisji Edukacji Narodowej.
11-15.10.2021

1. Pogadanka – „Szkoła dawniej i dziś”.
2. Rozmowa z dziećmi na temat potrzeby edukacji i dostępu do nauki w różnych

częściach świata.
3. Praca plastyczna – „Moja wymarzona szkoła”.
4. Nauka piosenki o szkole.
5. Rozwiązywanie zagadek związanych tematycznie ze szkołą.

Ludzie wokół nas (zapobiegamy dyskryminacji).
18-22.10.2021

1. „Co to znaczy być tolerancyjnym?” – pogadanka, filmy edukacyjne
2. Inność przedstawiona w literaturze i filmie („Dzwonnik z Notre Dame”, „Shrek”)
3. Jaki morał wynika z baśni „Brzydkie kaczątko” – rozmowa kierowana
4. Różne sposoby porozumiewania się – język migowy, alfabet Braille’a
5. Trening asertywności 

Jesienne gotowanie. Pamiętajmy o zmarłych, dbajmy o miejsca ich spoczynku.
25-29.10.2021

1. Festiwal dyni. 
2. Dynia na słodko i na słono- propozycje przepisów.



3. Co to jest patriotyzm. Spacery w miejsca straceń z okresu II wojny światowej,
zapalanie zniczy. 

4. Polskie tradycje związane ze świętem zmarłych.
5. „Jak czcimy pamięć naszych zmarłych?” Polska i świat - pogadanka.

LISTOPAD

Zdrowy styl życia. Tydzień dobrego chleba i zdrowego jedzenia
02-05.11.2021

1. Zdrowe soki i sałatki – pogadanka
2. Zasady zdrowego żywienia – piramida zdrowego żywienia – pogadanka
3. Sposoby odżywiania – weganie, wegetarianie, witarianie, frutarianie
4. Talerz pełen witamin – praca plastyczna
5. Nauka piosenki o zdrowym stylu życia.

Polska moją ojczyzną.
08-12.11.2021

1. Pogadanka na temat rocznicy odzyskania niepodległości.
2. Zapoznanie dzieci z legendami dotyczącymi powstania państwa polskiego.
3. Nauka hymnu i piosenek patriotycznych.

Szycie sztuką łatwą.
15-19.11.2021

1. Uczymy się nawlekać igłę i robić supełki.
2. Uczymy się szyć podstawowym ściegiem.
3. Uczymy się przyszywać guziki..
4. Szycie nitką na papierze wg podanych wzorów.
5. Praca plastyczna – „Co zrobić z guzika?”.

Sposoby spędzania wolnego czasu jesienią.
22-26.11.2021

1. Kolorowe drzewa - propozycja pracy plastycznej.
2. Inna para kaloszy ... - sposoby na nudę.
3. „Jak spędzam czas wolny?” – zagadki pantomimiczne.
4. Dzień Pluszowego Misia.
5. Turniej gier planszowych.

GRUDZIEŃ

Andrzejki. Baśnie i legendy polskie.
29.11-03.12.2021

1. Polskie tradycje związane z wigilią imienin Andrzeja.
2. Wróżby andrzejkowe i zabawa andrzejkowa w świetlicy



3. Legendy z różnych regionów kraju.
4. Historie o skarbach, smokach i rycerzach - w świecie baśni.
5. Baśniowe stwory - tworzenie nowej encyklopedii.

Mikołajki w świetlicy.
06-10.12.2021

1. Rozdawanie prezentów z okazji Mikołajek
2. Zabawa pantomimiczna – „Jaki to prezent?”
3. Pogadanka na temat tradycji związanych z dniem św. Mikołaja.
4. Nauka piosenki/wiersza o św. Mikołaju.
5. Rysowanie kart świątecznych, nauka śpiewania kolęd. Wesołe zabawy przy muzyce.

Stroimy choinkę w świetlicy – Święta Bożego Narodzenia.
13-17.12.2021

1. Ubieranie choinki i dekorowanie sali.
2. Pogadanka na temat tradycji świątecznych w różnych krajach  .
3. Bombki i bombeczki - o tradycji.
4. Moja ozdoba świąteczna - konkurs.
5. Dekoracje świąteczne

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
20-23.12.2021

1. Śpiewanie kolęd.
2. Przygotowania do Wigilii- 12 potraw - o tradycji.
3. Uroczyste spotkanie. Choinka na Jazdowie

STYCZEŃ

Witamy Nowy Rok.
03-07. 01.2022
 

1. Kalendarz – poznajemy wszystkie miesiące i różne rodzaje kalendarzy.
2. Praca plastyczna – „Moja kartka z kalendarza”.

Poznajemy pojęcie czasu.
10-14.01.2022

1. Mierzenie czasu teraz i dawniej-pogadanka
2. „Która godzina”?- nauka odczytywania zegara.
3. Przysłowia nt miesięcy i pór roku, wykonywanie ilustracji.



4. Zapoznanie dzieci z legendą o dwunastu  miesiącach.
5. Praca plastyczna- barwy pór roku.

Dzień Babci i Dziadka
17-21.01.2022

1. Za co kochamy Babcię i Dziadka.
2. Redagowanie życzeń na dzień Babci i Dziadka
3. Tworzymy upominek na dzień Babci i Dziadka
4. Nauka piosenki, wierszy
5. Sposoby spędzania czasu z Babcią i z Dziadkiem

Bezpieczne ferie. 
24-28.01.2022

1. Zabawy zimą. 
2. Zimowe przygody - praca plastyczna. 
3. Omówienie zasad bezpiecznej zabawy podczas ferii. 
4. Nauka piosenki.
5. Sposoby spędzania czasu z babcią i z dziadkiem.

LUTY

Jak zimują zwierzęta?
14-18.02.2022

1. Pogadanka na temat życia zwierząt zimą. Walentynki.
2. „Jak dokarmiać  zwierzęta w lesie?” – czytanie wybranych tekstów tematycznych.
3. Pomóżmy przetrwać zimę ptakom w mieście – rozmowa kierowana.
4. Praca plastyczna – karmnik dla ptaków.
5. „Czyje to tropy?” – rozpoznawanie zwierząt po śladach na śniegu

Bal karnawałowy. 
21- 25.02.2022

1. Pogadanka na temat tradycji zabaw w karnawale.
2. Pogadanka na temat przyjemnego i zdrowego spędzania czasu
3. Przygotowanie do balu - wykonanie czapek, masek, kotylionów
4. Praca plastyczna – „Wymarzony strój karnawałowy” 

Zima wcale nie jest nudna. 
28.02 – 04.03.2022

1. Bezpieczeństwo zabaw zimowych  - pogadanka.
2. Dbamy o odpowiedni ubiór zimą.



3. Zabawy i gry na śniegu.
4. A przy kubku herbaty… - gry i zabawy w domu. 
5. Praca plastyczna - sporty zimowe.

MARZEC

Dobre maniery.
07-11.03.2022

1. „Używanie odpowiednich zwrotów grzecznościowych na co dzień” - pogadanka. 
2. Opowiadanie „Magiczne słowa”
3. Savoir-vivre. Zachowanie przy stole.
4. Zachowanie w środkach lokomocji
5. Dobieranie stroju odpowiednio do okazji.

Ludzie na różnych kontynentach.
14-18.03.2022

1. Dzieci z różnych części świata, podobieństwa i różnice – pogadanka.
2. Nauka piosenki Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”.
3. Poznajemy bohaterów literackich pochodzących z różnych kontynentów (Pocahontas,

Sindbad, Mulan).
4. Praca plastyczna – „Stroje z różnych krajów”.
5. Zabawa dydaktyczna – „Który rekwizyt pasuje do danej postaci?”.

Poznajemy kulturę Francji.
21-25.03.2022

1. Przypomnienie ogólnych wiadomości geograficznych o Francji – pogadanka.
2. Co wiemy o Francji?” – quiz.
3. Poznajemy literaturę francuską dla dzieci – czytanie bajek Perraulta i La Fontaine’a.
4. Praca plastyczna – symbole Francji.
5. Film edukacyjny

Powitanie wiosny, zmiany zachodzące w przyrodzie.
28.03-01.04.2022

1. Rozmowy z dziećmi na temat zmian zachodzących w przyrodzie.
2. Spacer do parku – obserwacja pierwszych oznak wiosny.
3. Omówienie zwyczajów ludowych związanych z powitaniem wiosny – pogadanka.
4. Praca plastyczna – „Gaiki – powitanie wiosny”.
5. Nauka piosenek o tematyce wiosennej.



KWIECIEŃ

Poznajemy wiosenne kwiaty.
04-08.04.2022

1. Oglądanie albumów z kwiatami, rozmowa o pierwszych wiosennych kwiatach.
Wiosenne ciekawostki.

2. „Jak dbać o kwiaty?” – pogadanka. Zawód: ogrodnik. 
3. Praca plastyczna – kwitnąca gałązka.
4. Ogród wiosenny - opowiadania.
5. Zasady sadzenia kwiatów – opieka nad kwiatami.

Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych.                             
11-13.04.2022

1. Pogadanka na temat tradycji wielkanocnych. Redagowanie życzeń, projektowanie
kartki świątecznej

2. Praca plastyczna – wielkanocne koszyki i pisanki
3. Świąteczne spotkanie wielkanocne. Śpiewanie piosenek o tematyce wielkanocnej. 

Kim będę, gdy dorosnę?
20-22.04.2021

1. Pogadanka na temat zawodów dawnych i współczesnych.
2. Zabawy tematyczne dotyczące zawodów, zagadki słowne i pantomimiczne, zgadnij

jaki to zawód? Praca plastyczna – „Kim będę gdy dorosnę?”
3. Chcę być jak mama/tata – pogadanka o zawodach. Dzień Ziemi

Święta państwowe 1. i 3. Maja.
25-29.04.2022

1. Pogadanka na temat zasad obowiązujących w państwie demokratycznym.
2. Rozmowa z dziećmi na temat „Co to jest konstytucja?”
3. Czytanie i nauka wierszy o tematyce patriotycznej.
4. Nauka hymnu państwowego.
5. Praca plastyczna –godło, flaga

MAJ

Poznajemy bajki.
04-06.05.2022

1. Czytanie dzieciom wybranych bajek. Dzień Star Wars.
2. Praca plastyczna – ilustracja do ulubionej bajki.
3. „Zgadnij, jaka to bajka?” – zagadki związane z bajkami.
4. Wysłuchanie bajki muzycznej.



Poznajemy technikę origami.
09-13.05. 2022

1. Pogadanka na temat cech charakterystycznych techniki origami.
2. Praca plastyczna wykonana techniką orgiami z kwadratów.
3. Praca plastyczna wykonana techniką orgiami z kółek.
4. Praca plastyczna wykonana techniką orgiami przestrzennego.
5. Origami –dobra zabawa.

Moja samodzielnie przeczytana książka.
16-20.05.2022

1. Rozmowa z dziećmi na temat wartości płynących z czytania książek.
2. „ Bohaterowie książkowi” – kalambury, zagadki.
3. „Książka dawniej i dziś” - pogadanka. Rysowanie ilustracji do ulubionej książki.
4. Projektowanie okładki do wybranej książki.
5. Dzień Różnorodności Kulturowej

Przygotowujemy upominki dla naszych mam.
23-27.05.2022

1. „Co wiemy o naszych mamach?” – rozmowa kierowana.
2. Przygotowanie laurek i redagowanie życzeń dla mamy.
3. Nauka wiersza o mamie.
4. Praca plastyczna – laurka dla mamy.
5. Nauka piosenki dla mamy.

Radośnie obchodzimy Dzień Dziecka.
30.05-03.06.2022

1. Pogadanka na temat sytuacji dzieci w innych krajach i kontynentach.
2. Prawa i obowiązki dzieci.
3. Świetlicowy Turniej Sportowy. Słodki poczęstunek w świetlicy i rozdanie upominków

z okazji Dnia Dziecka.
4. Nauka piosenki.
5. Realizowanie pomysłów na temat sposobu spędzania czasu wolnego w świetlicy



CZERWIEC

Nasi domowi pupile.
06.-10.06.2022

1. „Nasi czworonożni ulubieńcy i opieka nad nimi” – rozmowa kierowana. 
2. Czytanie utworów poświęconych zwierzętom (np. „Puc, Bursztyn i goście”).
3. Nauka piosenek o zwierzętach (np. „Kundel bury”).
4. Praca plastyczna – „Mój pupil” (prawdziwy bądź wymarzony).
5. „Co to za zwierzę?” – zagadki słowne i pantomimiczne.

Międzyklasowe rozgrywki sportowe
13-15.06 2022

1. Kodeks sportowca. 
2. Tor przeszkód.
3. Dwa ognie.
4. Zabawy na świeżym powietrzu

Bezpieczne wakacje. 
20-24.06.2022

1. Pogadanka na temat bezpiecznych wakacji.
2. „Bezpieczne zabawy nad wodą” – praca plastyczna.
3. „Jak bezpiecznie zachować się podczas pieszych wędrówek?” – rozmowa kierowana.
4. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, numery alarmowe –pogadanka.
5. Zakończenie roku szkolnego.


