
ŚWIETLICA SZKOLNA  
CZERWIEC 2022 ROKU 

 
 

temat tygodnia 30.05 – 03.06.2022 r. „Dzień Dziecka.” 

temat tygodnia 06.06 – 10.06.2022 r. „Warto czytać.” 

temat tygodnia 13.06 - 17.06.2022 r.  „Nadchodzi lato / Plany na 
wakacje.” 

Temat tygodnia 20.06 – 24.06.2022 r. „Bezpieczne wakacje / 
Dzień taty” 

 



 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy ruchowe 

30.05 – 03.06.2022 r. 

„Dzień Dziecka.” Dzieci, ich prawa i 

obowiązki – burza mózgó
w; 

Pisanie listów do dzieci z 

innych krajów; 

Wysłuchanie wiersza J. 
Andrychowskiej Eskimos 

jedzie; 

Pogadanka na temat 
poszanowania praw innych 

ludzi – wspólne ustalanie 

praw i obowiązków 
dziecka; 

Słuchanie wiersza W. 

Osuchowskiej Dzień 
Dziecka; 

Zbiorowe redagowanie 

życzeń dla dzieci z okazji 
ich święta; 

 

Nauka piosenki Wszystkie 
dzieci nasze są- klaskanie i 

tańce w rytm muzyki;  

Zabawy ze śpiewem: Mam 
chusteczkę, Chodzi lisek; 

Nauka piosenki Puszek 
okruszek; 

Słuchanie piosenek o 
zwierzętach; 

Zabawy i zabawki dzieci w 

innych krajach – 
prezentacja multimedialna; 

Wyrabianie dyscypliny i wsp

ółdziałania w grupie - 
zabawy ruchowe przy 

muzyce; 

 

Moja ulubiona zabawka- 
rysunek; Projekt plakatu z 

okazji Dnia Dziecka- 
technika dowolna;  

Dzieci z różnych stron 

świata- kolaż z wycinków 
gazetowych; 

Portret mojego kolegi- 
malowanie farbami; 

Plac zabaw moich marzeń 

– zajęcia plastyczne; 

Kolorowanie obrazków 
tematycznych 

przedstawiających dzieci z r

óżnych zakątków świata; 

Praca plastyczna  Twarz 
dziecka z balonu; 

Wyklejanie konturów 
bociana bibułą; 

 

 
Zabawy z hula-hop, kręconki 

sznurem, skakanki, skoki 
przez gumę; 

 
Zabawy ruchowe na boisku 

szkolnym; Konkurencje 
sprawnościowe; 

 
Zabawa orientacyjno – 

porządkowa Czerwone – 
białe; 

 
Zabawa ruchowa Pociągi; 

 
Gra drużynowa Dwa ognie; 

 
Zawody sportowe na boisku 

szkolnym; 
 

Zabawa ruchowa Plątanina; 
 

Zabawa ruchowa Rzeźba; 
 

Zabawa orientacyjno- 
porządkowa Znajdź bocianie 

mieszkanie; 
 

Zabawa z elementami 



równowagi Bociany na łące; 

06.06 – 10.06.2022 r. 
"Warto czytać.” Rozmowa o znaczeniu 

książki – utrwalenie pojęć 
pisarz, drukarnia, 

księgarnia; 

Swobodne wypowiedzi 
dzieci na temat Co 
najczęściej czytam; 

Od karteczki do książeczki- 
rozmowa z dziećmi na 

temat Jak powstaje 
książka?; 

Wizyta w bibliotece 
szkolnej; 

Słuchanie wiersza M. 
Przewoźniaka Kłopoty w 

bibliotece; 

Moje opowiadanie – 

pisanie opowiadań; 

 

Zabawa ruchowa ze 

śpiewem Chór zwierząt; 

Dzień dobry- pląs w kręgu; 

Słuchanie piosenki Witajcie 
w naszej bajce: 

Nauka piosenki Kaczka 
dziwaczka; 

Zabawy rytmiczne; 

Wspólny śpiew z podziałem 

na chłopców i dziewczynki; 

Nauka tekstu piosenki 
Przyjaciel wie K. 

Antkowiaka; 

Praca z Power Point, 
wykonanie rysunku dla 

koleżanki / kolegi; 

Zabawa umuzykalniająca w 
kręgu Dyrygent; 

Wspólne wykonanie mini 
książeczki i komiksu: 

pisanie tekstów, wykonanie 
ilustracji, wykonanie 

okładek, złożenie komiksu; 

W krainie krasnoludków, 

smoków, rycerzy…” praca 
plastyczna (technika 

dowolna); 

Wykonanie ilustracji do 

wybranego utworu – 
technika dowolna. 

Projektowanie okładki 
ulubionej książki techniką 

dowolną; 

Ulubiony bohater z książki- 
wydzieranka; 

Rysunek dla mojego 

przyjaciela – praca 
kredkami; 

 

 
Zabawa ruchowa Gąski i 

wilk; 
 

Zabawa ruchowa Prawda 
czy fałsz; 

 
Zabawa Wykrywacz 

kłamstw; 
 

Zabawa Szalone kroki; 
 

Zabawa ruchowa Kamyczki; 
 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe 
z przyrządami 

gimnastycznymi; 
 

Przedmuchiwanie piórek- 
zabawa ruchowa; 

 
Zabawy w sali rekreacyjnej 

ze skakankami i piłkami; 
 

Zawody w parach – wyścigi 
w dwójkach; 



13.06  – 17.06.2022 r. 
"Nadchodzi lato / Plany na 

wakacje." 

Cechy charakterystyczne 

lata- omówienie, burza mózg

ów; 

Za co lubię / nie lubię lato? 

– dyskusja; 

Rozmowa z dziećmi na 

temat  W jaki sposób i gdzie 
planujesz spędzić wakacje?; 

Czytanie utworów W. 

Chotomskiej Podróż 

samolotem, Pięć supełków; 

Jak przygotować się do podr

óży? Co spakować do 
plecaka? rozmowa 

kierowana; 

Wysłuchanie wiersza Ewy 
Chotomskiej Plecak, torba i 

walizka; 

Wypowiedzi na temat Jak 
zachować się na dworcu, w 

pociągu?; 

Wysłuchanie opowiadania 

Wakacyjna przygoda- omó

 
Układy taneczne do 
znanych piosenek; 

 
Śpiewanie                     i 

słuchanie znanych 
piosenek o lecie np. Lato, 
lato, piosenek Pana Pero; 

 
Zabawa ze śpiewem Kaczor 

Donald farmę miał; 
 

Oglądanie filmu 
edukacyjnego na Youtube  

Uważaj- niebezpieczeń
stwo; 

 
Śpiewanie piosenki Jedzie 

pociąg z daleka; 

Letnie krajobrazy – praca 
dowolną techniką; 

Wykonanie nowej gry 
planszowej o tematyce 

wakacyjnych podróży; 

Moje plany wakacyjne 
rysunek kredkami; 

Wykonanie czapeczki na 

wakacyjną wędrówkę. 

Mój wakacyjny plecak – 
wycinanka; 

Kolorowanki tematyczne- 

plaża, góry, jezioro; 

Wspólna praca plastyczna 
Wymarzone wakacje; 

Lody w rożku – praca 
przestrzenna; 

Praca plastyczna Morski 
obrazek; 

 
Zabawy ruchowe Pociągi, 
Wirujący krąg, Krzesełka, 

Pająk i muchy, Murarz; 
 

Gry i zabawy na placu 
zabaw; 

 
Zabawy na dworze ze 
skakankami i piłkami; 

 
Zabawa drużynowa w 

podchody; 
 

Gra w klasy; 
 

Zabawa orientacyjno – 
porządkowa Czerwcowy 

deszczyk; 
 

Zabawa ruchowa Susza – 
powódź; 

 
Zabawa relaksacyjna 
Wakacyjne rysunki na 

plecach; 
 

Zabawa ruchowa wg 
Pedagogiki Zabawy 
(Klanza) Samolot; 



wienie i rozmowa nt. tekstu; 

20.06 – 24.06.2022 r. 
"Bezpieczne wakacje / Dzień 

taty.” 

 
Ważne telefony rozmowa z 

dziećmi o sytuacjach                
i konieczności korzystania z 

numerów; 
 

Rozmowa z dziećmi na 
temat różnych form 
spędzania letniego 

wypoczynku na podstawie 
własnych doświadczeń i 

ilustracji; 
 

Niebezpieczeństwa 
związane z pobytem w 

różnych miejscach w czasie 
wakacji – pogadanka; 

 
Tworzenie listy 

wakacyjnych rad- burza 
mózgów; 

 
23.06 Dzień Ojca -  Co robi 

mój tata? Jaki jest?– 
rozmowa;  

 
Czytanie wiersza M. Czoik - 

Nowickiej Dzień Ojca; 

Przypominamy letnie i 
wakacyjne piosenki; 

Zabawa muzyczno-
ruchowa do podkładu 

piosenki Po łące biega lato; 

Nauka piosenki Stokrotka- 
śpiew z ruchem; 

Słuchanie piosenki  Tato, 
już lato; 

Nauka piosenki Dobrze z 
tatą iść; 

Film edukacyjny Jak 
bezpiecznie spędzić 

wakacje; 

Wykonanie plakatów 
Bezpieczne wakacje; 

Orgiami na bazie kwadratu 

– wykonanie pracy 
zgodnie z instrukcją i 

pokazem; 

Praca plastyczna Lato; 

Wykonanie modelu 
samolotu z papieru; 

Odrysowywanie konturu 
mapy Polski z 

zaznaczeniem miejsc, które 
warto odwiedzić. 

Laurka dla Taty; 

Praca plastyczna Ja 

i mój tata; 

Krawat dla taty metodą 
kirigami; 

 
Zabawa ruchowa z 

opowieścią 
Zabawa dydaktyczna Nasza 

mapa; 
 

Gry i zabawy na szkolnym 
placu zabaw; 

 
Zabawy bieżne Pociągi, 

Samochody; 
 

Zabawy sportowe na boisku 
szkolnym; 

 
Gra w piłkę nożną na boisku; 

Zabawy z wykorzystaniem 
dostępnego sprzętu 

sportowego 

Dzień Sportu              i Zabawy 
/ Pożegnanie świetlicy na 

sportowo – gry zespołowe: 
dwa ognie, zbijak, siatkówka 

w kręgu; 

  
  

 



 


