
SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wychowawca: Agnieszka Zaworska

I. PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
7:00 – 8:00 Gry i zabawy świetlicowe (gry w karty, puzzle, gry planszowe, zabawy 
konstrukcyjne klockami, klocki Jenga, szachy, warcaby, kolorowanki).

8:00 – 8:45 Zajęcia edukacyjne związane z tematem tygodnia (z wyjątkiem środy i 
czwartku).

10: 30- 11. 15 Zajęcia plastyczne związane z tematem tygodnia; zajęcia umuzykalniające; 
zabawy ruchowe; gry i zabawy dydaktyczne; zabawy integracyjne (czwartek).

11:30- 12:15 Oglądanie bajek; czytanie bajek; dowolne zabawy dzieci.

12:15-12:30 Obiad klasy IV- VIII SP

12:30- 13:15 Odrabianie lekcji; dowolne zabawy dzieci w świetlicy; porządkowanie sali.

13:15- 14.05 Odrabianie lekcji, zajęcia pozalekcyjne, dowolne zabawy dzieci w świetlicy, 
zabawy ruchowe na placu zabaw, boisku lub w sali gimnastycznej.

14:05 – 14:55  Zajęcia plastyczne; zajęcia umuzykalniające; zabawy ruchowe na placu 
zabaw, boisku lub w sali gimnastycznej; tenis stołowy; odrabianie lekcji; porządkowanie 
sali.

Dzienny rozkład zajęć świetlicowych może być korygowany ze względu na zaistniałe 
sytuacje oraz potrzeby uczniów.

II. TYGODNIOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY:

WRZESIEŃ
02- 04. 09.2020

1. Witamy w szkole, witamy w świetlicy.
2. Poznanie przez dzieci zasad obowiązujących w świetlicy.  Zaznajomienie z wyposażeniem

sali.
3. Regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej, toaletach.

07- 11. 09.2020
4. Wspomnienia z wakacji.
5. Rozmowy o wakacjach na podstawie zgromadzonych pamiątek i zdjęć.
6. Ciekawe przygody i  miejsca z wakacji.
7. Praca plastyczna „Moje wakacyjne wspomnienia” (technika dowolna).
8. Tworzenie wakacyjnych rebusów, zagadek i krzyżówek– zabawa słowem.

14-18. 09.2020
9. Dbamy o naszą planetę- wykonanie gazetki ekologicznej.
10. Segregacja to podstawa, by na świecie panowała równowaga.
11. Jak wyrzucać śmieci? Dobre praktyki.
12. Akcja sprzątania świata.
13. Czysta akcja- segregacja. Wykonanie plakatu.

21- 25.  09.2020
14. Znam zasady ruchu drogowego i ich przestrzegam.



15. Jak uniknąć wypadków drogowych? Zabawa ruchowa „Pojazdy”.
16. Poznajemy telefony alarmowe.
17. Bezpieczna zabawa w świetlicy bezpieczna droga do szkoły.
18. Zabawy ruchowe, scenki rodzajowe związane z tematyką tygodnia.

 28- 30.09.2020
19. Powitanie jesieni. Praca plastyczna „Jesień”. Wykonanie jesiennej dekoracji sali.
20. Zmiany w przyrodzie zachodzące jesienią. Rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej.
21. Jak rozpoznać jesień? Jak powinniśmy ubierać się jesienią.

PAŹDZIERNIK
01- 02. 10.2020

1. Światowy Dzień Zwierząt. Światowa Deklaracja Praw Zwierząt. Schroniska dla zwierząt –
jak pomagamy zwierzętom.

2. Zwierzęta, które znamy – zagadki i rebusy. Praca plastyczna: “Moje ulubione zwierzątko”.
05- 09. 10.2020

3. Nasi  ulubieńcy,  zwierzęta  najczęściej  hodowane  w  domu.  Zwierzęta  egzotyczne–
wyszukiwanie ciekawostek w czasopismach i atlasach.

4. Dzień Edukacji Narodowej. Zapoznanie dzieci z pracą nauczycieli i pracowników szkoły.
Wyrabianie szacunku dla ich pracy.

5. Rola nauczycieli w poznawaniu świata.
6. Portret mojego ulubionego nauczyciela.
7. Laurka dla mojej pani – wykonanie laurki techniką dowolną.  Omówienie sposobu pisania

życzeń.
12-16. 10.2020

8. Warzywa  i  owoce,  czyli  odżywiamy  się  zdrowo.  (18  października-  Światowy  Dzień
Owoców i Warzyw).

9. Talerz z owocami – wydzieranka z papieru kolorowego.
10.  Dbam o swoje zdrowie. Promuję zdrowy styl życia- wykonanie plakatu.
11. Zdrowie i  bezpieczeństwo własne oraz innych:  odpowiednie ubieranie się adekwatne do

warunków atmosferycznych, rozumienie konieczności zmiany obuwia,  dbania o czystość
otoczenia.

12. Sport to zdrowie.
19- 23. 10.2020

13. Śladami naszego patrona- wykonanie gazetki.
14. Nauka piosenek pt.:  „Papież pielgrzym” i „Tak mówił papież”.
15. Święty Jan Paweł II- ważne wydarzenia z życia.
16. Quiz wiedzy o św. Janie Pawle II.
17. Portret naszego św. Jana Pawła II- kolorowanki i plakaty.

26- 30. 10.2020
18. Nauka piosenki pt. „Jesienny kujawiaczek”. 
19. Spacer wokół szkoły, szukanie jesiennych skarbów.
20. Rodzaje grzybów, oglądanie atlasu grzybów – pogadanka. Rozpoznajemy grzyby jadalne i

trujące – zgaduj-zgadula.
21. Listopad miesiącem pamięci o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny –

różnice.
22. Wysłuchanie  opowieści  pt.:  "Zaduszek".  Rozmowa  na  temat  tradycji  związanych  z

poszanowaniem przodków. Pamiętamy o tych, co odeszli.

LISTOPAD
02- 06.11.2020

1. Wyjaśnienie  symboliki  grobu  Nieznanego  Żołnierza,  wdrażanie  do  pamięci  o  zmarłych,
odpowiedniego zachowania się na cmentarzu i w miejscach pamięci.



2. Nasza wolna Ojczyzna.
3. Dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości? – próby wyjaśnienia zawiłości historycznych.
4. Przypomnienie znaczenia symboli narodowych: hymn, godło, flaga.
5. Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego.

09- 13. 11.2020
6. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem "POLSKA". Rozmowa na temat: Kim jest Polak?
7. Co to  znaczy "być  patriotą"?  Zabawy ruchowe.  Poznanie  legendy o  powstaniu  państwa

polskiego.
8. Echa Ojczyzny - słuchanie pieśni i melodii patriotycznych i żołnierskich.
9. "Ojczyzna naszym drugim domem" - burza mózgów. Odszukiwanie na mapie poprzednich i

aktualnych stolic Polski 
16- 20. 11. 2020

10. Czytanie  i  utrwalanie  tekstu  hymnu  Polski,  wspólne  odśpiewanie  tworzenie  grupowego
konturu Polski. Zabawy ruchowe.

11. Wykonanie plakatów życzliwości.
12. Umiejętność kulturalnego zachowania się i wzajemnej życzliwości. ,,Jest taka piękna kraina,

gdzie dzień się uśmiechem zaczyna… Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
13. Dobre maniery,  czyli  savoir-vivre w świetlicy,  scenki  związane  z  zasadami kulturalnego

zachowania.
14. Dlaczego warto być miłym? – burza mózgów. Ordery życzliwości – prace plastyczne. 

23- 27. 11. 2020
15. Pomoc koleżeńska – dyskusja o cechach dobrego kolegi/koleżanki. Zapoznanie z piosenką

„Jak to miło miłym być”. 
16. Na przekór szarudze jesiennej.
17. Jesienne ludziki- praca plastyczna.
18. Obraz w ramce: Jesienne liście – praca plastyczna.
19. Zwyczaje andrzejkowe- gry i zabawy. Dekoracja Sali.

30. 11.2020
20. Przeglądanie  prasy  dla  dzieci,  czytanie  ciekawostek  związanych  z  Andrzejkami  i

Katarzynkami. Zabawa Andrzejkowa – „wesołe wróżby".

GRUDZIEŃ
01- 04. 12.2020

1. Wykonanie kalendarza adwentowego.
2. Pisanie listów do Św. Mikołaja oraz rysowanie upragnionych prezentów.Nauka piosenki M.

Jeżowskiej „Kochany panie Mikołaju”.
3. Praca plastycznotechniczna „Mikołajkowy but „ lub „ Mikołaj”.
4. Zabawa Mikołajkowa w świetlicy. Powitanie Mikołaja. Wesoła zabawa przy muzyce. 

07- 11. 12.2020
5. Zimowe - świąteczne radości. Zapoznanie z tradycjami dot. Świąt Bożego Narodzenia .
6. Wykonanie gazetki o tematyce bożonarodzeniowej.
7. Nauka polskich świątecznych piosenek.
8. Rozbudzanie radosnego nastroju,  zachęcanie do wykonywania zimowych i  świątecznych

ozdób.
9. Wykonywanie papierowych ozdób na świąteczną choinkę.

14- 18. 12.2020
10. Układanie życzeń świątecznych i noworocznych. 
11. Wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu - praca plastyczna.
12. Polskie kolędy i pastorałki.
13. Rozmowy na temat zimy – zmiany pogody, dostosowanie ubioru, zimowy pejzaż, zwyczaje

świąteczne w naszych domach.
14. Słuchanie i oglądanie baśni związanych z Bożym Narodzeniem.



21- 23. 12.2020
15. Dekorujemy świąteczny stół – wycinanie papierowych serwetek.  Nakrywamy do stołu –

zabawa.
16. „W  zdrowym  ciele  zdrowy  duch”-  prawidłowe  odżywianie  i  ubieranie  się  w  okresie

zimowym.

STYCZEŃ.
07- 08. 01.2021

1. Witamy Nowy Rok. Rozmowa z dziećmi na temat minionych świąt, postanowień na nowy
rok kalendarzowy. Rozwiązywanie zagadek i rebusów z hasłem „Nowy Rok”. 

2. Grupowe wykonanie kalendarza na nowy 2021 rok – praca plastyczna.  Przypomnienie i
utrwalenie pór roku, miesięcy, dni tygodnia. 

11- 15. 01.2021
3. Zapoznanie z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami. 
4. Dzień Babci i Dziadka- wykonanie dekoracji.
5. Dbałość o zwyczaje i tradycje rodzinne, rozwijanie wyobraźni poprzez twórczość dziecięcą

- praca plastyczna „Niespodzianka dla Babci i Dziadka”.
6. Redagowanie, zapisywanie życzeń, wykonywanie laurek, drobnych upominków, zwrócenie

uwagi na estetykę wykonania.
7. Nauka piosenek dla babci i dziadka.

18- 22. 01.2021
8. Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie? - burza mózgów. Praca plastyczna

zbiorowa – „ Karmnik dla ptaków”.
9. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę. Zabawy ruchowe „Pająk i muchy”, „Ssak, ryba,

ptak”.
10. Poszerzenie wiadomości na temat przygotowania się zwierząt do zimy na podst.  książki

„Świat wokół ciebie” s. 72-75. Praca w grupach – układamy zimowe krzyżówki.
11. Kalambury - rozpoznawanie zwierząt.
12. Słuchanie  piosenki  M.  Jeżowskiej  „  Zimowe  obrazki”.  Nauka  słów,  wspólny  śpiew.

Kolorowanie przygotowanych obrazków – zwierzęta leśne.
25- 29. 01.2021

13. „Zimowy pejzaż” – praca farbami lub pastelami.
14. Gry i zabawy ruchowe na śniegu. Bałwankowy konkurs. Rzut śnieżkami do celu.
15. Jak zamierzam spędzić ferie zimowe, żeby się nie nudzić?
16. Bezpieczne ferie- wykonanie plakatu.
17. Walentynki – Dzień Zakochanych. Wspólne wykonanie dekoracji  walentynkowej.

LUTY
15- 19. 02. 2021

1. Bezpiecznie w sieci- wykonanie gazetki.
2. Wypowiedzi uczniów na temat ulubionych gier internetowych.
3. Omówienie  edukacyjnego  znaczenia  Internetu,  przydatności  wykorzystania  stron

przeznaczonych dla dzieci.
4. Zasady bezpiecznego Internetu.

22-26. 02. 2021
5. Znane sporty zimowe  oraz  popularni sportowcy. Układanie rebusów. 
6. Wykonanie albumu lub plakatu ze sportami zimowymi.
7. Wykonanie rysunku przedstawiającego zabawy na śniegu. 
8. Konkursy i zabawy na śniegu.
9. Rozmowa z dziećmi na temat „Moje ulubione zabawy”.



MARZEC
01- 05. 03. 2021

1. Kultura ludowa Kaszub- wykonanie gazetki (19 marca- Dzień Jedności Kaszubów).
2. Wzór kaszubski jako element dekoracji.
3. Legendy i podania ludowe z Kaszub. Wykonanie ilustracji do jednej z legend.
4. Stolice Kaszub oraz najciekawsze miejsca.
5. Gry i zabawy połączone z quizem dotyczącym wiadomości o Kaszubach.

08- 12. 03. 2021
6. Święto wszystkich kobiet oraz mężczyzn.  Wykonanie barwnej kompozycji z okazji święta

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

Przeglądanie czasopism dziecięcych – rozwiązywanie zagadek i rebusów.
8. Dostrzegamy w sobie mocne i słabe strony- “Poczucie własnej wartości”
9. Umiejętność  nazywania podstawowych uczuć i sytuacji im towarzyszących w codziennych

warunkach.
10. Słuchanie piosenek M. Jeżowskiej – pląsy przy muzyce.  Nauka słów i  melodii  piosenki

„Marzenia się spełniają”. Wykonanie rysunku związanego z tematem piosenki. 
15- 19. 03. 2021

11. Przygotowanie do wiosny.
18. Zwiastuny wiosny: ptaki, rośliny, zwierzęta. Przysłowia związane z wiosną.
19. Tworzenie pierwszych wiosennych kwiatów – kreatywne pomysły dzieci – praca zbiorowa.
20. Tradycje Wielkanocne  w naszych domach.
21. Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, zwrócenie

uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach – wypowiedzi dzieci.
22-26. 03. 2021

22. Wykonanie dekoracji wielkanocnych do wystroju świetlicy.
23. Rozmowy na temat obyczajowości Świąt Wielkanocnych w Polsce i w innych krajach.
24. Poznanie nazw jaj wielkanocnych (kraszanki, pisanki, skrobanki, malowanki, naklejanki).

Praca plastyczna – wirujące pisanki.
25. Moja kreatywna pisanka – kreatywna praca zbiorowa dzieci .
26. Wykonanie ozdób wielkanocnych: kurczaki, zajączki, pisanki, koszyczki wielkanocne przy

użyciu różnorodnego materiału.
29- 31. 03. 2021

27. Wykonywanie  przez  dzieci  Kartek  Wielkanocnych.  Rozmowa  na  temat  wysyłania
tradycyjnych kartek świątecznych.

28. Symbolika koszyka wielkanocnego. Kolorowanki związanie z Wielkanocą.
29. Zabawy ruchowe i zgadywanki związane z Wielkanocą.

KWIECIEŃ
06- 09. 04. 2021

1. W zdrowym ciele zdrowy duch- wykonanie gazetki (7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia).
2. Znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Zwrócenie uwagi na

właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie sportu. Rozwiązywanie zagadek
o tematyce zdrowotnej.

3. Praca plastyczna pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – interpretacja powiedzenia.
4. Jaki  wpływ  ma  zdrowe  odżywianie,  higiena  osobista  i  uprawianie  sportu  na  kondycję

naszego organizmu.
12- 16. 04. 2021

5. „Kto czyta książki żyje podwójnie” . Rozwijanie zainteresowań czytelniczych (23 kwietnia
– Światowy Dzień Książki)- wykonanie plakatów.

6. Książki jako źródło wzruszeń i wiedzy o świecie. Wykonanie zakładki do książki.
7. Poznawanie  różnych  autorów  literatury  dziecięcej  i  młodzieżowej.  Tworzenie  listy



ciekawych książek.
8. Fikcja  a  rzeczywistość,  kształtowanie  twórczej  ekspresji  i  rozbudzanie  wyobraźni

plastycznej. 
9. Ulubiony  bohater, poznanie i ocena  postaci. Wykonanie projektu okładki ulubionej książki.

19- 23. 04. 2021
10. Ziemia nasz wspólny dom- wykonanie gazetki (28 kwietnia – Dzień Ziemi).
11.  „Jak powinniśmy szanować naszą planetę” – tworzenie drzewa pomysłów. Próba wspólnej

definicji pojęcia EKOLOGIA.
12. Przyczyny zatruwania wód, powietrza i gleby (ścieki przemysłowe i ścieki z gospodarstw

domowych, dym z kominów, wysypiska śmieci). Kolorowanka tematyczna.
13. Wyjaśnienie znaczenia słowa recykling. Rodzaje, symbolika i kolorystyka znaków. Zabawy

z wykorzystaniem plastikowych butelek: kręgle, szczur, w kole. 
14. Zapoznanie z elementami środowiska. Quiz „Czy Twój dom jest ekologiczny?”

26- 30. 04. 2021
15. Nasze majowe święta narodowe. Wykonanie elementu dekoracji patriotycznej.
16. Pogadanka na temat obchodów świąt majowych i ich rangi. Dopasowywanie dat do nazw

trzech świąt majowych. 
17. Próba odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego świętujemy?”
18. Nasze symbole narodowe – godło i flaga. Wykonanie prac plastycznych.
19. Gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu, wycięcie i łączenie elementów ptaka.

Słuchanie piosenek patriotycznych.

MAJ
04- 07. 05. 2021

1. Unia Europejska. Europa – stary kontynent. (Dzień Europy- 9 maja). 
2. Co to jest Unia Europejska? Kraje wchodzące w skład UE, kraje członkowskie graniczące z

Polską .
3. „Jaki  to  kraj  europejski?”  –  zabawa  w  skojarzenia  i  zagadki.  Quiz  wiedzy  o  krajach

europejskich. 
4. Flaga UE – omówienie jej wyglądu i symboliki, wykonanie flagi - praca plastyczna. 

10- 14. 05. 2021
5. Jan Paweł II – przyjaciel dzieci. Wykonanie gazetki. 
6. Praca plastyczna „Św. Jan Paweł II i dzieci”. 
7. Czytanie poezji św. Jana Pawła II.   
8. Przypomnienie wydarzeń z życia Ojca świętego 
9. Pocztówka dla Ojca świętego - malowanie farbami. 

17- 21. 05. 2021
10. Dzień Matki. „Kim jest dla mnie moja mama”– tworzenie ustnych wypowiedzi. Portret „Oto

moja mama” – praca plastyczna.
11. Przysłowia o mamie i tacie – głośne czytanie i krótkie omówienie wybranych przysłów.
12. Zaprojektowanie i wykonanie upominku dla mamy z okazji jej święta.
13. Zapoznanie  z  wierszami  i  piosenkami  o  mamie,  np.  „Obrazek dla  mamy”,  „Dla  Ciebie

mamo”, „A ja wolę moją mamę”, „Twoje święto dziś mamo”…
14. Wiosna w maju. Kolorowanie obrazka „wiosna w ogrodzie”.

24- 28. 05. 2021
15. Wiosenne zgadywanie – zagadki i rebusy o wiośnie.
16. Poezja na wiosnę – głośne czytanie poezji dla dzieci i wykonanie ilustracji do wybranego

wiersza. Tworzenie wiosennych haseł.
17. Wspólne  układanie  listy  prac  wykonywanych  wiosną  na  działkach  i  ogórkach  –  burza

mózgów.
31. 05. 2021

18. Dlaczego obchodzimy Dzień Dziecka? Kiedy został ustanowiony?



CZERWIEC
01- 02. 06. 2021

1. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Gry i zabawy. Zabawy dzieci w innych
krajach. Rozwiązywanie rebusów, zabawy logiczne.

2. Prawa  i  obowiązki  dzieci  -  Konwencja  Praw Dziecka  –  dlaczego  została  ustanowiona,
omówienie  jej  wybranych  punktów.  Słuchanie  piosenek  M.  Jeżowskiej  pt.:  „Wszystkie
dzieci nasze są” oraz „Kolorowe dzieci”. 

07- 11. 06. 2021
3. Podróżowanie jest fajne! Wykonanie gazetki letnio- wakacyjnej. 
4. Dlaczego warto  podróżować i co nam dają podróże? Niezbędnik podróżnika, czyli co nam

będzie potrzebne w podróży – swobodne wypowiedzi dzieci, zebranie pomysłów.
5. Wędrówka po Polsce – gdzie byliśmy, co już widzieliśmy, dokąd jeszcze warto pojechać, co

jeszcze warto zobaczyć – zbieranie pomysłów.
6. „W góry czy nad morze?” – praca plastyczna.
7. „Co to za miasto, co to za miejsce?” – zagadki dotyczące naszego kraju i regionu.

14- 17. 06. 2021
8. Mój dom, moja rodzina. Rola rodziny w życiu człowieka – rozmowa kierowana
9. „Oto mój tata” – praca plastyczna.
10. „W rodzinie siła” - wykonanie portretu rodziny z wykorzystaniem różnych materiałów. 
11. Jak spędzam czas z rodziną?  Moje obowiązki domowe.

21- 24. 06. 2021
12. Mam rację! Lada dzień wakacje! Bezpieczeństwo podczas wakacji – swobodne wypowiedzi

uczniów.  „Jak  bezpiecznie  podróżować.  Telefony  alarmowe  –  rozmowa  nt.  sytuacji
wymagających korzystania z nich.

13. Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa.
14. Giełda wakacyjnych pomysłów.
15. „Żegnaj szkoło na wesoło” - praca plastyczna.


