
ŚWIETLICA SZKOLNA  
LUTY 2022 ROKU 

 
temat tygodnia 31.01 – 04.02.2022 r. „Bale w karnawale.” 

temat tygodnia 07.02 – 11.02.2022 r. „Bezpieczne ferie 
zimowe.” 

 



 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy ruchowe 

31.01 - 04.02.2022 r. 
" Bale w karnawale." Rozmowa kierowana o 

balach i zabawach 

karnawałowych w różnych 
krajach; 

Wysłuchanie wiersza 
Karnawał Grażyny Koby- 

omówienie treści wiersza; 

Kultura zachowania się na 

balu – elementy dobrego 
zachowania; 

Zapoznanie dzieci ze 
zwyczajami 

karnawałowymi (tłusty 
czwartek, zapusty); 

Słuchanie i omówienie 
wiersza D. Gellner 

Karnawał; 

Prezentacja multimedialna 

– Karnawał na świecie 

Tańce i pląsy podczas balu 
karnawałowego; 

Wspólne zabawy ze 
śpiewem; 

Film edukacyjny 
Karnawałowe zwyczaje; 

Przypomnienie poznanych 

pląsów- zabawa w grupie; 

Tańce indywidualne i 
grupowe; 

Wykonanie masek 

karnawałowych – własna 

inwencja twórcza; 

Przygotowanie ozdób 

karnawałowych – praca 

plastyczno – techniczna; 

Projektowanie kostiumu na 

bal przebierańców; 

Wykonanie kotylionów z 
krepy, tekturki i bibuły; 

Wykonanie gazetki 
tematycznej                 W 

karnawale; 

 
Zabawa Jestem gwiazdą; 

 
Ćwiczenia ruchowe z 

elementami pantomimy; 
 

Krzesełka zabawa z muzyką; 
 

Opowieść relaksacyjna Płatki 
śniegu; 

 
Zabawy integracyjna Ogon 

smoka, Kostka, Po mojej 
prawej ręce, Ludzie do ludzi, 

Perskie oko, Czyja to ręka; 

07.02 – 11.02.2022 r. 
"Bezpieczne ferie zimowe." Omówienie zasad bezpiecze

ństwa podczas zabaw 
zimowych z wykorzystaniem 

plansz; 

 
Wystukiwanie rytmu 

piosenki; 
Słuchanie piosenek o 

tematyce zimowej; 
Piątkowe popołudnia 

Zimowy pejzaż na szarym 
papierze -  praca grupowa; 

Praca plastyczna Zimowe 
dyscypliny sportowe; 

 
Zabawa z muzyką Taniec ze 

śniegowymi kulami; 
Zabawy ruchowe Na 
lodowisku, Zjazd na 

saneczkach; 



Opowiadanie Kulig – 
rozmowa nt. wysłuchanego 

tekstu; 

Wysłuchanie wiersza Śnieg, 
śnieg... 

 Tadeusza Śliwiaka – omó
wienie, ilustracja do wiersza; 

Rozmowa na temat zagroże

ń podczas  zimy oraz 
możliwości bezpiecznego 
spędzenia ferii zimowych; 

filmowe Epoka lodowcowa 
I, II i III; 

 
Muzyczna loteryjka; 

 

Zabawa ruchowo – 
taneczna Zimowe posągi; 

 
Prezentacja multimedialna 
Jak się zachowywać, aby 

było bezpiecznie; 
 

Rozgrywki w Gry Sportowe 

na konsoli PS3 – 
narciarstwo; 

 
Film edukacyjny 

Bezpieczne ferie. 

Kolorowanie scenek 
obrazkowych na temat 

zachowania 
niepożądanego podczas 

ferii zimowych; 

Praca plastyczna: Mój 
ulubiony sport zimowy; 

Praca plastyczna Bałwanek 

z wacików; 

Praca plastyczna Ferie w gó
rach; 

Na sankach, na łyżwach, 
nartach- wydzieranka; 

Konkurs plastyczny 

Bezpieczeństwo podczas 
ferii zimowych; 

Bitwa na śnieżki z papieru; 
Zabawa z mocowaniem 

Przeciąganie liny; 
 

Wyścigi żółwi- zabawa 
ruchowa; 

 
Zabawy z elementami 
równowagi Po wąskiej 

dróżce, Gazeta; 

 


