
ŚWIETLICA SZKOLNA  
MARZEC 2022 ROKU 

 
temat tygodnia 28.02 – 04.03.2022 r. „W świecie bajek i baśni.” 

temat tygodnia 07.03 – 11.03.2022 r. „Jestem aktywny / aktywna.” 

temat tygodnia 14.03 – 18.03.2022 r. „Dobre maniery, czyli Savoir- 
Vivre na co dzień.” 

temat tygodnia 21.03 - 25.03.2022 r.  „Wiosna, wiosna ah to Ty!” 
Temat tygodnia 28.03 – 01.04.2022 r. „Mądre zabawy / Łamigłówki 

mądrej sówki.” 
 



 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy ruchowe 

28.02 - 04.03.2022 r. 
" W świecie bajek i baśni." Burza mózgów Świat bajek 

jest….; 

Wysłuchanie wiersza J. 
Huszczy Skarga książki -  

rozmowa nt. treści wiersza 
i poszanowania książek; 

Wielkie i Sławne Misie – 
pogadanka (Kubuś 

Puchatek, Miś Paddington, 
Miś Uszatek); 

Czytanie wiersza M. 
Czerkawskiej   Nie obejdzie 

się bez Misia; 

Piszemy własną bajkę; 

Prezentacja utworu H. 

Łochockiej pt. O wróbelku 

Elemelku, pustym 
brzuszkui rondelku; 

 

Wysłuchanie piosenki z  

Akademii Pana Kleksa 
Witajcie w naszej bajce; 

Wesołe pląsy przy muzyce 
dziecięcej; 

Prezentacja multimedialna 
Miś; 

Zabawy ruchowo-
naśladowcze przy piosence  

Jadą jadą misie; 

Wysłuchanie utworu: „

Kraina czarów” 

Kołysanka – Na Wojtusia z 
popielnika iskiereczka 

mruga; 

Ilustracja do ulubionej bajki; 

Przedstawienie ulubionych 
postaci bajkowych za 

pomocą techniki kolażu; 

Zaprojektowanie okładki 
do własnej bajki; 

Rysuję misia- zadanie 
plastyczne; 

Ubieramy Misia – 
wyklejanie szablonu; 

Portret ukochanego 

pluszaka – rysunek; 

Ulubione zabawki– 
wycinanka; 

Przygody mojego misia – 
komiks; 

Praca plastyczna Na korcie; 

Zabawa ruchowa z muzyką 
Stary niedźwiedź mocno śpi; 

 
Zabawa z elementami 

pantomimy – Pamiątkowe 
zdjęcie; 

 
Zabawa Czyje to nogi; 

 
Przedmuchiwanie piórek- 

zabawa ruchowa; 
 

Zabawa ruchowa Kto 
prędzej dookoła; 

 
Zabawa orientacyjno – 

porządkowa Kto pierwszy 
do chorągiewki; 

 
Zabawa ruchowa Kot w 

butach – czarodziej; 
 

My jesteśmy krasnoludki – 
zabawa ruchowa; 

 



07.03 – 11.03.2022 r. 
" Jestem aktywny / 

aktywna." 

Znaczenie sportu dla 

zdrowia – rozmowa; 

Stworzenie przez dzieci 
menu na temat Uprawianie 

sportu– zdrowe ciało; 

Jakie znacie dyscypliny 

sportowe? - burza mózgów; 

Czytanie fragmentów książki 
Karolek i piłka nożna; 

Słuchanie tekstu H. 
Łochockiej Tyle Kobiet; 

rozmowa nt. znaczenia i roli 
kobiet; 

Co możemy zrobić dla kobiet 
w dniu ich święta? 
wypowiedzi dzieci; 

Krótka rozmowa na temat 

sposobów składania życzeń; 

 

 
Zabawa ruchowo-

naśladowcza ze śpiewem 
Buch w śnieżny puch; 

 

Budzimy swoje ciało”- 
rozgrzewanie całego ciała 

przy muzyce; 
 

Swobodny taniec przy 
muzyce; 

 
Oglądanie bajki na DVD Toy 

Story; 
 

Zabawa z rytmem Gra na 
guzikach; 

 
Bądź uprzejmy dla 

koleżanki - zabawa do 
muzyki; 

 

Dla Elizy – Wysłuchanie 
utworu Beethovena; 

Wykonanie pracy 
plastycznej na temat 

zdrowej żywności Mój 
ulubiony sport zimą; 

W zdrowym ciele zdrowy 
duch plastyczna 

interpretacja powiedzenia; 

Konkurs plastyczny  To 
służy zdrowiu. To szkodzi 

zdrowiu; 

Kolorowanki tematyczne 
Sport; 

Boisko sportowe-  
wydzieranka; 

Narciarz- wyklejanie 
kolorowym papierem; 

Praca plastyczna – 

wykonanie kwiatów z 

bibuły dla mam i Pań 
pracujących w szkole; 

Praca plastyczna Kobieta; 

Słoneczna kartka dla 
mamy, babci, Pani; 

 
Zabawa bieżna Wiewiórki; 

 
Zabawa z muzyką Taniec ze 

śniegowymi kulami; 
 

Zabawa rzutna Do celu; 
 

Zabawa integracyjna w 
kole: Pokaż swój ruch; 

 
Zabawa ruchowa z 

elementami podskoku 
Przez skakankę; 

 
Zabawa Magiczny trójkąt; 

 
Zabawa ruchowa Jestem 

zabawką; 
 

Zabawa ruchowo- 
muzyczna Roboty; 



14.03 – 18.03.2022 r. 
" Dobre maniery, czyli 

Savoir- Vivre na co dzień." 

Pogadanka na temat 
zachowania się w miejscach 

publicznych; 
 

Burza mózgów Dobre 
maniery -  czemu służą? 
Dlaczego warto znać i 

stosować zasady 
kulturalnego zachowania 

się?; 
 

Rozmowa na temat Jak 
powinniśmy się witać z 

różnymi osobami; 
 

-Swobodne wypowiedzi 
dzieci na temat Czy dobre 

wychowanie jest 
potrzebne? 

 
Rozmowa na temat zasad  
spożywania posiłków w 

szkole; 
 

Burza mózgów Kodeks 
kulturalnego 

zachowywania się w 
miejscach publicznych; 

 

Film edukacyjny Świat 
motyli; 

Projekcja filmu DVD z cyklu 
Nie zamykaj oczu: Savoir- 

vivre dla młodych; 

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej, wyciszającej; 

Zabawa - taniec Chodźcie 
wszyscy tu, do koła; 

Kraina Dźwięków Jaki to 
dźwięk?; 

Słuchanie muzyki 
poważnej; 

 

Praca plastyczna Dobre i złe 
zachowanie; 

 
Wykonanie modelu grzecz-

nego dziecka; 
 

Wykonanie plakatu propa-
gującego poprawne zacho-
wywanie się w domu i szko-

le; 
 

Wycinanie i ozdabianie ser-
wetek papierowych; 

 
Wykonanie rysunku Nakryj 

do stołu; 
 

Lepienie z plasteliny dowol-
nych zwierzątek; 

 
Wykonanie plakatu techniką 
kolażu na temat: Jakie znasz 

zwroty grzecznościowe?; 

Zabawa ruchowa Wyścig 
pająków; 

 
Zabawa rzutna Piłka parzy; 

Zabawa orientacyjno-
porządkowa Powódź; 

 
Gry sportowe na sali 

gimnastycznej – gra w dwa 

ognie, mini koszykówka; 
 

Zabawa ruchowa Czarodziej; 
 

Zabawa ruchowa Złap piłkę; 
Świetlicowe zawody w  

kręgle; 
 

Zabawa integrująca Dłonie 
do dłoni; 

 
Zabawy ruchowe z 

wykorzystaniem skakanek i 
piłeczek; 

 
 

21.03 - 25.03.2022 r. 
" Wiosna, wiosna ah to 

Ty!." 

Słuchanie treści wiersza W. 
Broniewskiego 

Improwizacja ruchowa do 
muzyki z płyty Vivaldi 

Cztery pory roku - Wiosna.; 

Praca plastyczno -
techniczna Drzewo; 

 

Zabawa Złap bańkę; 
 

Zabawa ruchowa 



Pierwiosnek; 

Rozmowa na temat 
zbliżającej się wiosny. z 
uwzględnieniem cech 
charakterystycznych: 

temperatura, dłuższe dni, 
rozwijające się rośliny; 

Wyjaśnienie przysłowia W 
marcu jak w garncu; 

Wysłuchanie wiersza 
Wiosenne porządki    W. 

Badalskiej; 

Czytanie i omówienie 
wiersza J. Brzechwy 
Wiosenne porządki; 

Rozmowa na temat prac 
wiosennych w ogrodzie; 

Czytanie wiersza Nadejście 
wiosny; 

Rozmowa o tradycji 
topienia Marzanny; 

 

Roztańczone części ciała – 
zabawa muzyczna; 

 
Nauka piosenki Jestem 

ogrodniczka; 
 

Prezentacja multimedialna 
Wiosenne kwiaty; 

 
Słuchowisko: nagrania 

odgłosów zwierząt i innych 
dźwięków natury; 

 
Film edukacyjny Woda 

wokół nas; 
 

Prezentacja multimedialna 
Błyszczę przykładem – 

oszczędzam wodę; 

Praca plastyczna pastelami 
Pani Wiosna; 

 
Przebiśniegi i krokusy – 

malowanie farbami; 
 

Wiosenne kwiaty – prace 
przestrzenne z bibuły; 

 
Wykonanie gazetki 

okolicznościowej Już 
Wiosna; 

 
Praca plastyczna Bocian-  

wyklejanie bibułą; 
 

Wypełnianie konturów 
krokusa; 

 
Papierowe motyle - 

wykonanie wiosennego 
elementu dekoracyjnego 

świetlicy; 
 

Wielkoformatowa praca 
grupowa Wiosna; 

 

 

Wiosenny deszcz; 
 

Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu 

Zabawa Balonik; 
 

Zabawa nawiązująca do 
wiosennych barw 
Kolorowe motylki; 

 
Gry i zabawy na świeżym 

powietrzu 
Zabawa Ptaszki; 

 
Zabawa przy muzyce 

Chodzi wiosna; 
 

Zabawa ruchowa Żaby i 
bociany; 

 
Zabawa ruchowa Ogień- 

woda- burza; 
 

Gry i zabawy ruchowo – 
zręcznościowe Trzymaj – 

puść, Zaczarowana 
piłeczka, Mistrz zręczności; 



28.03 – 01.04.2022 r. 

„Mądre zabawy / Łamigłó
wki mądrej sówki” 

Zapoznanie i  interpretacja 

wiersza   J. Tuwima Słówka i 
słufka; 

Burza mózgów W co się 
bawić ?Jak się bawić?; 

Słuchanie wiersza Anny 
Łady- Grodzickiej Zgubione 

zabawki; 

Pogadanka nt. mądrej, 
rozwijającej zabawy; 

Zabawy z dawnych lat- w co 
bawili się nasi rodzice i 

dziadkowie -prezentacja 
zabaw; 

 
Zumba – układ taneczny; 

Świetlicowy aerobik; 
 

Ćwiczenia rytmiczne - 
Budzimy swoje ciało”- 

rozgrzewanie całego ciała 
przy muzyce; 

 
Pada deszczyk przy 

akompaniamencie trójkąta; 
 

Taniec zabawek – zabawa 
taneczna z elementami 

naśladownictwa; 
 

Pląs O, jak przyjemnie; 

  
Moja ulubiona zabawa- 

praca plastyczna; 
 

Wyklejanie bibułą postaci 
misia; 

 
Praca plastyczna Domek 

dla lalek; 
 

Kostka do gry 
-wykonanie formy 

przestrzennej wg wzoru; 
 

Wykonanie pacynki do 
teatrzyku; 

 
Tworzenie własnych puzzli; 

 
Zabawy dzieci z całego 

świata: Czechy, 
Niemcy, Francja, Włochy; 

 
Zabawa ruchowa  
Rakieta startuje; 

 
Zabawa ruchowa Miotła; 

 
Zabawa integracyjna w 
kole: Pokaż swój ruch; 

 
Zabawa ruchowa przy 
piosence Bal zabawek; 

 
Zabawa ruchowa z 

elementami podskoku 
Przez skakankę; 

 
Zabawa Magiczny trójkąt; 

 
Zabawy z piłką i skakanką 

na wesoło: Podaj dalej, Tor 
przeszkód, Szczurek, Piłka 

krzesłowa; 

 


