
ŚWIETLICA SZKOLNA  
MAJ 2022 ROKU 

 
 

temat tygodnia 04.05 – 06.05.2022 r. „Piękna Nasza Polska 
Cała.” 

temat tygodnia 09.05 – 13.05.2022 r. „Zdrowo i pysznie.” 

temat tygodnia 16.05 - 20.05.2022 r.  „Odkrywamy Kosmos.” 
Temat tygodnia 23.05 – 27.05.2022 r. „Dzień mamy / Kim będę 

gdy dorosnę?” 
 



 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy ruchowe 

04.05 - 06.05.2022 r. 
" Piękna Nasza Polska 

Cała.” 

Jakie znamy zakątki Polski? 

– pogadanka; 

Zapoznanie z wierszem Cz. 
Janczarskiego Co to jest 

Polska?; 

Utrwalanie wiersza Kto Ty 
jesteś?; 

Praca z mapą- 

wskazywanie granic pań
stw, stolic; 

Wysłuchanie legendy o 
Morzu Bałtyckim; 

Wyszukiwanie i czytanie 
informacji o miastach 
leżących nad Wisłą; 

Zapoznanie z legendami 

miast Kraków, Gniezno, 
Warszawa; 

Pogadanka na temat Co 

łączy wszystkich Polaków?; 

Lajkonik- zabawa taneczna; 

Zabawa muzyczno-ruchowa 
Znajdź flagę; 

Zabawa ruchowa przy 
muzyce Taniec na polance 

Zabawa przy piosence 

Zasiali górale; 

Nauka wybranego tańca 
ludowego; 

Pociągiem przez kraje UE- 
zabawa muzyczna; 

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej i odprężającej; 

Zabawa ruchowa przy 

piosence Kukułka – 

ilustrowanie ruchem rytmu; 

Praca plastyczna  Polska – 

mój kraj; 

Wypełnianie konturów 
mapy Polski bibułą; 

Odrysowywanie konturu 
mapy Polski z 

zaznaczeniem miejsc, które 
warto odwiedzić. 

Praca plastyczna 
Najpiękniejszy zakątek 

Polski; 

Odrysowanie od szablonu, 
wycięcie i łączenie element

ów ptaka; 

Wykonanie orła metodą 
origami; 

Wydzieranka Polska; 

Polskie monety - odbijanie 
monet przez papier; 

Praca z atlasem 

 
Zabawa ruchowa Jedzie 

pociąg z daleka; 
 

Zestaw ćwiczeń 
gimnastycznych metodą 

stacyjną          ( morze, góry, 
doliny); 

 
Wycieczka po Polsce zabawa 

ruchowa; 
 

Siała baba mak- gra w 
parach; 

 
Zabawy sportowe na boisku 

szkolnym; 
 

Gra w piłkę nożną na boisku; 
 

Zabawy z piłką zbijak, rzuty 
do celu, wyścigi po torze; 



(wyszukiwanie państw 
sąsiadujących z Polską); 

09.05 – 13.05.2022 r. 
"Zdrowo i pysznie." Burza mózgów Jak dbamy o 

własne zdrowie?; 

Pogadanka na temat 
zdrowego odżywania oraz 

znaczenia spożywania 

warzyw i owoców dla 
naszego samopoczucia; 

Ułożenie Zdrowego 
jadłospisu; 

Pogadanka na temat Jak 
dbać o zęby?-czytanie 

opowiadania O Jurku, któ
rego bolał ząb; 

Wysłuchanie wiersza S. 
Daraszkiewicza Smaczne są 

owoce; 

 
Inscenizacja piosenki 

Sałatka jarzynowa; 
 

Wspólna zabawa ruchowa 

przy piosence Głowa, 
ramiona; 

 
Słuchanie piosenek 

Witaminki, Mydło lubi 
zabawę; 

 
Nauka zabawy ruchowo- 

muzycznej 
Gimnastyka na wesoło, 

Pingwin, Stonoga; 
Prezentacja multimedialna 

Jak segregować śmieci; 
 

Konkurs rysunkowy Wiem, 
co jem; 

Wykonanie pracy 
plastycznej na temat 

zdrowej żywności Moje 
ulubione owoce i warzywa; 

Kolorowe witaminy 
plastyczna interpretacja; 

Konkurs plastyczny Nie dla 

fast foodów; 

Plakat Zdrowe śniadanie; 

Uzupełnianie i kolorowanie 
Piramidy Żywieniowej; 

Praca przestrzenna –
Owoce z bibuły; 

Talerzyk zdrowia – praca 
przestrzenna; 

Segregacja śmieci – plakat 
o zasadach segregacji 

 
Zabawa ruchowa Karetka; 

Zabawy ruchowe na sali 
gimnastycznej z 

wykorzystaniem piłek i 
skakanek; 

 
Wyścig po zdrowie– wesołe 

zawody w świetlicy; 
 

Zabawa integracyjna 
Sałatka owocowa; 

Zabawa tematyczna W 
warzywniaku; 

 
Zabawa ruchowa Wyścig 

sznurowadeł; 
 

Ćwiczenia kształtujące 
prawidłową postawę ciała; 

 
Tor przeszkód z 

elementami 
gimnastycznymi; 



śmieci; 

16.05 – 20.05.2022 r. 
"Odkrywamy Kosmos 

Minerały - ukryte piękno 
skalistej planety Ziemi i 
naszego organizmu – 
rozmowa i oglądanie 

okazów; 
 

Kropla drąży skałę- 
zapoznanie dzieci z 

warstwową budową Ziemi i 
jej bogactwami; 

 
Przeglądanie encyklopedii i 

leksykonów popularno-
naukowych w celu 

wyszukania ciekawostek o 
Mikołaju Koperniku; 

 
Rozmowa swobodna na 

temat wielkości 
wszechświata, jego 

tajemniczości i 
różnorodności; 

 
Zapoznanie z mapą Układu 

Słonecznego; 
 

Praca z encyklopedią Co to 
jest Układ Słoneczny?; 

Czytanie wiersza J. Kiersta 
Frombork; 

Zabawa muzyczna Taniec 
ze szczotką; 

Słuchanie piosenek z płyty 
Pana Pero; 

Swobodny pląs przy 
wesołej muzyce; 

Rytmizowanie fragmentu 
piosenki z wykorzystaniem 

klaskania; 

Zabawa z muzyką Planeta 
Taneczna; 

Oglądanie filmu 
dydaktycznego Ziemia w 

kosmosie; 

Taniec na planecie 
Taneczkowo; 

Prezentacja multimedialna 

Z kamerą wśród pszczół; 

Planety z plasteliny – praca 
manualna; 

 
Praca plastyczna Rakieta 

kosmiczna; 
 

Praca dowolną techniką 
Kosmos; 

 
Budowanie rakiety według 
wzoru i według własnego 

pomysłu – z zapałek, pude-

łek, plasteliny, pasków pa-
pieru, figur płaskich; 

 
Układ słoneczny- praca pa-

stelami; 
 

Kosmiczne meteoryty - gnie-
cenie folii aluminiowej; 

 

Kolorowanie obrazków o 
tematyce kosmicznej; 

 

Kosmita – praca z wykorzy-

staniem papierowych tale-

rzyków; 
 

Rakieta z rolki i makaronu; 
 

Zabawy na dywanie Raport 
zielonego ludka; 

 
Zabawa orientacyjno-

porządkowa Statki 
kosmiczne; 

 
Zabawa ruchowa Podróżnicy 

kosmosu; 
 

Zabawa ruchowa Papierowa 
wojna; 

 
Puszczanie latawców na 

boisku szkolnym; 
 

Gra ruchowa Ruch po 
orbicie; 

 
Zabawy ruchowe Planety, 

Czarna dziura, Astronauta; 
 

Zabawa integracyjna 
Butelka; 

 
Zabawa ruchowa Pszczółki; 



  

23.05 – 27.05.2022 r. 

„Dzień mamy / Kim będę 
gdy dorosnę?” 

Czytanie wiersza       W. 
Ścisłowksiego Bukiecik dla 

mamy; 
 

Burza mózgów       Jaka jest 
moja mama?; 

 
Czytanie utworu         L. 

Krzemienieckiej  Dobra to 
chatka, gdzie mieszka 

matka 
ilustrowanego obrazkami; 

Redagowanie życzeń z 
okazji Dnia Matki; 

 
Rozmowa z dziećmi na 
temat: Kim chciałbym 

zostać?; 
 

Miasteczko zawodów. 
Podstawowa specyfika 

pracy w wybranych 
zawodach na podstawie 
wiersza Juliana Tuwima 
Wszyscy dla wszystkich; 

 
Swobodna rozmowa z 
dziećmi na temat pracy 

zawodowej ich rodziców; 
 

Czytanie wiersza M. 

Śpiewanie piosenki 
Poczytaj mi mamo; 

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej, wyciszającej; 

Tęcza – taniec 
integracyjny; 

Zabawa - taniec Chodźcie 
wszyscy tu, do koła; 

Kraina Dźwięków Jaki to 
dźwięk?; 

Muzyczny spacer- zabawa 
ruchowa przy muzyce; 

Zabawa ruchowa przy 
muzyce Ojciec Wirgiliusz; 

Prezentacja multimedialna  
Dawne zawody; 

 

Praca zespołowa Pomaluj 
kwiaty wg koloru; 

 
Cukierkowe kwiatki – kom-
pozycja z bibuły, waty, nici; 

 
Zaprojektowanie i wykona-

nie laurki z życzeniami; 
 

Bukiet dla mamy – wycinan-
ka; 

 
Przygotowanie plakatu pre-
zentującego zawody wyko-
nywane przez osoby w bliż-
szym i dalszym otoczeniu; 

 
Praca plastyczna Zawód 

moich marzeń; 
 

Praca plastyczna- dzieci ry-
sują przedmioty związane z 

wymarzonym zawodem; 
 

Kim będę, gdy dorosnę – 
rysunek pastelami; 

Zabawa ruchowa Znajdź 
mamę; 

 
Zabawa ruchowa Kwiaty i 

motyle; 
 

Zabawa ruchowo – 
naśladowcza Pracujemy 

razem; 
 

Zabawy ruchowe w sali i na 
świeżym powietrzu; 

 
¬Zabawa rozładowująca 

napięcie Balonowa bitwa; 
Zabawa dydaktyczna 

Dziecko w studni; 
 

¬Zabawa Transport na 
plecach 



Konopnickiej Zamiary 
Stasia; 

Wizyta gościa  - 
przedstawiciela jednego z 

dawnych zawodów; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


