
ŚWIETLICA SZKOLNA
MARZEC 2021 ROKU

temat tygodnia 01.03. - 05.03.2021 r. „Bezpiecznie w sieci” 

temat tygodnia 08.03. - 12.03.2021 r. „Dzień Kobiet”

temat tygodnia 15.03. - 19.03.2021 r.  "Przedwiośnie"

temat tygodnia 22.03. - 26.03.2021 r.  "Mali aktorzy"

temat tygodnia 29.03. - 01.04.2021 r.  "Wielkanocne tradycje"
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ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 52 w Gdyni

ROK SZKOLNY 2020/2021

MARZEC 2021 ROKU

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające
mowę  i myślenie

Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne

Zajęcia sportowe

01.03. - 05.03. 2021 roku

„Bezpiecznie w sieci” 

Wypowiedzi uczniów na 
temat ulubionych gier 
internetowych. Omówienie
edukacyjnego znaczenia 
Internetu, przydatności 
wykorzystania stron 
przeznaczonych dla dzieci.

Burza mózgów- kiedy nie 
wolno ujawniać swoich 
danych osobowych, 
adresu, numeru telefonu?

Prezentowanie scenek z 
wykorzystaniem historyjek
z nieznajomym za 
monitorem komputera. 
Omówienie przez 
nauczyciela szkodliwości 
zawierania znajomości na 

Nauka piosenki „Mój 
komputer”.

Zabawy w Power point- 
tworzenie własnych 
animacji.

Moja wizytówka – 
wykorzystanie możliwości
Worda

Zabawy relaksacyjne i 
odprężające. 
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internetowych forach.

Wyjaśnienie pojęcia 
„ ograniczone zaufanie”

Rozwiązywanie zagadek, 
quizów, labiryntów 
słownych.

Pomoc uczniom w 
odrabianiu zadań 
domowych.

08.03. - 12.03. 2021 roku

„Dzień Kobiet” 

Wprowadzenie do 
tematyki bieżącego 
tygodnia. Odczytanie 
historii Dnia Kobiet.  
Przybliżenie uczniom 
szacunku jakie powinna 
posiadać kobieta, matka, 
babcia.

Wypisywanie na szarym 
arkuszu papieru 
obowiązków jakie ma 
kobieta, notowanie jak 
można pomóc kobiecie 
dzieląc niektóre 
obowiązki. Wypowiedzi 

Ekspresja muzyczno- 
ruchowa z 
wykorzystaniem języka 
ciała i tańca. 
Przedstawianie ruchem 
tematów rytmicznych, 
akcentu, zmian 
występujących w utworze.

Zabawy animacyjne 
„Ciasto” „ Samoloty”. 
Rozśpiewanie grupy.

Portret kobiety, malowanie
laurek dla swoich mam, 
babć, koleżanek. 
Wykorzystanie niewielkiej
przestrzeni kartki, 
zdobienie, wypisywanie.

Wykonanie kwiatów z 
bibuły /krepiny/.

Ćwiczenia sprawnościowe 
w różnych pozycjach 
wysokich i niskich: skłony,
skręty, krążenia, wymachy,
wspięcia przysiady.

„Bezpieczne sumo” 
zabawa siłowa z 
mocowaniem, 
wzmocnienie gorsetu 
mięśniowego, poprawa 
wentylacji płuc.

Zabawy z przyborami 
nietypowymi: skoki w 
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uczniów. Układanie 
własnych wierszyków z 
kobietą w roli głównej.

Zabawy integracyjne 
rymowanki, 
rozwiązywanie rebusów, 
quizów z tematem kobiety 
w roli głównej.

Zabawa w odgadywanie 
ukrytych przedmiotów 
użytku codziennego pt. 
„ Czarodziejski worek”.

Pomoc uczniom w 
odrabianiu zadań 
domowych.

przód i tył, chwyt palcami 
stóp, szybki bieg na klatce 
piersiowej, chód ze 
złożoną na głowie gazetą.

15.03. - 19.03. 2021 roku

„Przedwiośnie” 

Poszerzanie i 
uporządkowanie 
słownictwa dotyczącego 
różnych zjawisk 
występujących w 
przyrodzie.

Nazywanie 
charakterystycznych cech 

Śpiewanie piosenki pt .”A 
mnie jest wesoło„ z 
równoczesnym ruchem 
czynności wynikających z 
treści wiersza. 

Wyklejanie kwiatów za 
szczątków papieru, 
wykorzystanie 
różnorodnej faktury 
materiału, łączenie 
elementów.

Zwrócenie uwagi na 
estetykę wykonania pracy 

Ćwiczenia rozwijające 
wyobraźnię kinestetyczno-
wzrokowo-ruchową.

Zabawy i gry 
zręcznościowe w pozycji 
siedzącej, stojącej, 
rzucanie woreczków do 
celu, toczenie piłeczek do 
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dla każdej pory roku. 
Gromadzenie i 
porządkowanie 
słownictwa wokół tematu.

Nauka rozróżniania pór 
roku ze szczególnym 
uwzględnieniem zimy i 
zmian niesionych przez 
wiosnę. Nazywanie 
miesięcy w prawidłowej 
kolejności.

Umieszczanie podpisów 
pod rysunkami 
prezentującymi 
przedwiośnie. 
Uzupełnianie braków w 
tekście.

Rozwój poznawczy i 
społeczny podczas 
zabaw:” Do góry”, „Części
ciała” , „ Dotknij”

Zabawy integrujące z 
wykorzystaniem 

i porządek wokół siebie.
celu. Zabawy kierunkowe 
z wykorzystaniem pojęć: 
na, pod, przy, wewnątrz, w
środku…
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elementów 
charakterystycznych dla 
wiosny.

22.03. - 26.03. 2021 roku

„Mali aktorzy” 

Budowanie pozytywnych 
emocji w grupie 
rówieśniczej, zwrócenie 
uwagi na kulturalne 
zwracanie się do siebie.

Próba nazwania cech 
prawdziwego przyjaciela –
zapisywanie pomysłów na 
arkuszu szarego papieru.

Umacnianie więzi poprzez
odgrywanie 
wylosowanych scenek 
tematycznych, nauka 
niwelowania sytuacji 
konfliktowych.

Wyjaśnienie pojęcia 
SPEKTAKL, omówienie 
elementów, na które składa
się teatr. Poznanie osób 
pracujących i tworzących 
teatr, widowisko.

Rytmiczne marsze, 
klaskanie w takt, 
włączanie się do 
współdziałania 
ruchowego, wyczucie 
tempa wolnego i 
szybkiego.

Zabawy muzyczne: 
Parzący kapelusz, kostka 
w rytm. Muchy i pająk, 
pobudzanie do wspólnej 
zabawy.

Malowanie wspólnego 
plakatu: „Świetlica jak 
teatr” wspólne planowanie
i wykonanie pracy przez 
całą grupę świetliczków.

Zabawy na boisku 
szkolnym. Pobudzanie do 
aktywności fizycznej, mini
podchody, planowanie 
znaków rozpoznawczych 
w terenie otwartym.
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Zaspokojenie potrzeby 
wnoszenia własnej 
inwencji w życie świetlicy 
poprzez zabawy 
inspirowane przez 
uczniów.

Wspólne głośne czytanie 
tekstu z podziałem na role,
nauka odpowiedniej 
intonacji tekstu, wcielanie 
się w role.

29.03. - 02.04. 2021 roku

„Wielkanocne tradycje” 

Rozmowa jak 
przygotowujemy się do 
Świąt Wielkanocnych

Określenie w rozmowie 
nastroju świąt 
Wielkanocnych. 
Przypomnienie znanych 
tradycji i zwyczajów 
związanych z 
nadchodzącymi świętami.

Redagowanie życzeń 
świątecznych.

Uwrażliwienie na 
umiejętność przekazania 
rytmu za pomocą gestu, 
ruchu ,własnego ciała. 
Rozśpiewanie dzieci, 
pobudzenie do ekspresji 
muzycznej, umiejętności 
wyrażania swojego 
nastroju.

Nauka piosenki o tematyce
świątecznej pt. 
„ Wieziemy tu kogucika”

Wykonanie pracy 
technicznej „ Stroik 
wielkanocny”– łączenie 
różnych elementów w 
całość.

Rysowanie koszyczków 
wielkanocnych z 
zachowaniem 
tradycyjnych elementów.

Zabawy regenerujące siły 
„ Czuję się jak…”, 
„Tajemnica w worku”, 
„Lustro”.

Krążenia szyją- odprężenie
mięśni barków, 
pobudzenie zdolności 
działania mięśni ramion. 
Spostrzegawczość- 
szybkie reagowanie na 
sygnały słuchowo- 
wzrokowe w zabawach 
orientacyjno – 
porządkowych.
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Przygotowanie konkursu 
plastyczno- technicznego 
”Stroik wielkanocny”.
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