
ŚWIETLICA SZKOLNA  
STYCZEŃ 2022 ROKU 

 
temat tygodnia 03.01 – 07.01.2022 r. „Nowy rok – nowy ja, 

czyli postanowienia noworoczne.” 

temat tygodnia 10.01 – 14.01.2022 r. „W świetlicy fajnie 
bawimy się.” 

temat tygodnia 17.01 – 21.01.2022 r. „Prowadzę zdrowy tryb 
życia zimą.” 

temat tygodnia 24.01- 28.01.2022 r.  „Zwierzęta wokół nas.” 

 



 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Zajęcia sportowe 

03.01 - 07.01.2022 r. 

"Nowy rok – nowy ja, czyli 
postanowienia 
noworoczne." 

Jak spędziliśmy Sylwestra – 
opowieści dzieci; 

Z czego jesteśmy dumni, co 
udało nam się zrealizować; 

Postanowienia 
noworoczne – praca 

indywidualna i w grupach; 

 

Wiersz „Dwunastu Braci” 
Jerzego Kiersta – zajęcia 

czytelnicze; 

Zapoznanie z przysłowiami 
na dany miesiąc, ilustracja 
do wybranego przysłowia; 

Śpiewanie zimowych 
piosenek; 

Rysowane miesiące – 
rysunek na podstawie 

wiersza; 

Wykonanie Kalendarzyków 
na 2022 rok; 

Fajerwerki nad miastem - 
praca plastyczna, kolaż; 

Rysowanie elementów 
symbolizujących 12 

miesięcy; 

Cały świat w bieli / Zimowe 

krajobrazy – 
wykorzystanie resztek 

materiałów, tapety, waty; 

 
Zajęcia na świeżym 

powietrzu, 
 

Gry i zabawy na Sali 
gimnastycznej; 

10.01 – 14.01.2022 r. 
"W świetlicy fajnie bawimy 

się." 

Świetlica  jak drugi dom - co 
zrobić, aby było nam razem 

przyjemnie?-  rozmowa 
kierowana; 

Co to znaczy mądrze się 
bawić?  pogadanka; 

 
Film edukacyjny O 

nieśmiałości; 
Pozytywne emotikony – 
projektowanie i wycinanie; 

Płatki śniegu – wycinanie 
nożyczkami. 

 

 
Zabawa na powitanie 

Misiowy uścisk; 
 

Zabawa ruchowa Marsz 
zabawek; 

 
Zabawa integracyjna w 

kole: Skopiuj ruch; 



Układanie chwytliwych, 
rymowanych haseł 

promujących świetlicę; 

  Pogadanka na temat 
poszanowania zabawek i ich 

roli w życiu dzieci; 

Redagujemy Kodeks Udanej 
Zabawy; 

Burza mózgów Mój sposób 
na nudę; 

Głośne czytanie opowiadania 

„Ważne słowa” 

Moja ulubiona zabawka- 
wycinanie z kolorowego 

papieru; 

Praca plastyczna Co 
najbardziej lubię robić w 

świetlicy; 

Praca plastyczna Domek 
dla lalek; 

Zadanie plastyczne Napraw 
zabawkę; 

Bałwanek w szklanej kuli – 
praca plastyczna; 

Zabawa ruchowa z 
elementami podskoku 

  
Przez skakankę; 

Zabawa Małpie skoki; 
Zabawa integracyjna Kot i 

mysz; 
 

Zabawa ruchowa Magiczny 
bęben; 

17.11 – 21.01.2022 r. 
" Prowadzę zdrowy tryb 

życia zimą." 

Wysłuchanie wiersza E. 
Daraszkiewicz Smaczne są 

owoce – rozmowa nt. 
wysłuchanego tekstu; 

 
Wiem, co jem- 

wpływ odżywiania na 
zdrowie człowieka; 

 
 Piramida zdrowia – co jeść 
codziennie, a co od czasu 

do czasu pogadanka; 
 

Czytanie wiersza 
 I. Salach Zdrowie – 

Oglądanie filmu 
edukacyjnego Zdrowy styl 
życia, zdrowe odżywianie; 

Plakatu propagujący zdrowy 
tryb życia; 

 
Praca plastyczna Jak dbać o 

zdrowie?; 
 

Owoce i warzywa – wykle-
janie bibułą; 

 

Zdrowy ząbek –praca pa-
stelami; 

 

W krainie owoców  
i warzyw -  grupowa praca 

XXL; 

 Ćwiczenia gimnastyczne na 

dzień dobry; 
 

Świetlicowy tor przeszkód; 
 

Zabawa ruchowa Krąg 
przyjaciół; 

 
Zabawy na świeżym 

powietrzu – berek, 
łapanka, ; 

 
Zabawa ruchowa Powtórz 

ruch; 



omówienie oraz ilustracja 
do wysłuchanego tekstu;  

 
Co oznacza wyrażenie 
śmieciowe jedzenie? – 
rozmowa kierowana; 

 
Odpowiedni ubiór zimą. Co 

to znaczy ubrać się na  
cebulkę – pogadanka; 

 
Przypomnienie zasad 

higieny – częste mycie rąk, 
dbanie o czystość 

otoczenia. 

 

Kolorowanki tematyczne – 
zdrowie, higiena; 

 

Moja piramida zdrowia – 
praca własna. 

 

Sporty zimowe – praca 
farbami; 

24.01 - 28.01.2022 r. 
"Zwierzęta wokół nas." Pogadanka „Moje 

zwierzątko” – wypowiedzi 
uczniów; 

Czytanie ciekawostek o 
zwierzętach z różnych 

źródeł; 

Słuchanie wierszy i 
opowiadań o życiu 

zwierząt. 

 

 

Oglądanie filmików 
edukacyjnych o 

zwierzętach. 

Ulubione zwierzątko – 
figurka z plasteliny; 

Zwierzęta w naturalnym 
środowisku – malowanie 

farbami. 

 

 
Zajęcia na świeżym 

powietrzu, 
 

Gry i zabawy na Sali 
gimnastycznej; 

 


