
ŚWIETLICA SZKOLNA  
KWIECIEŃ 2022 ROKU 

 
 

temat tygodnia 04.04 – 13.04.2022 r. „Wielkanoc tuż tuż.” 

temat tygodnia 20.04 – 22.04.2022 r. „Ekologia – nasz mądry 
wybór.” 

temat tygodnia 25.04 - 29.04.2022 r.  „W kwitnącym ogrodzie.” 
 



 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy ruchowe 

04.04 - 13.04.2022 r. 
" Wielkanoc tuż tuż.” Pogadanka nt. Jakie znacie 

najważniejsze symbole 
świąt Wielkiej Nocy?; 

Rozmowa na temat 
zgromadzonych przedmiot

ów związanych ze Świętami 
Wielkanocnymi (koszyczek, 

pisanki, baranek, bazie, 
stroik świąteczny, 

kurczaczek, zajączek, poczt

ówki świąteczne); 

Prezentacja  i omówienie 
wiersza Pisanki Doroty 

Gellner; 

Poprawne napisanie życzeń 
świątecznych i 

adresowanie karty lub 
koperty; 

 

Zabawa muzyczno -

ruchowa „ Kaczka”- 
ćwiczenia w orientacji w 

schemacie ciała i 
przestrzeni; 

Zabawa muzyczna Na 
zielonej łące pasą się trzy 

zające; 

Słuchanie piosenki 
Wielkanocna piosenka; 

Piosenka Trzy kurki – 
improwizacja; 

Wykonanie kartek 
świątecznych dla 

najbliższych; 

Serwetki z bibuły; 

Kolorowanki o tematyce 
wielkanocnej; 

Praca plastyczna Zając z 
podarunkiem; 

Praca plastyczna Palma 
wielkanocna; 

Rysowanie – malowanie St

ół wielkanocny; 

Praca przestrzenna 
Wielkanocny zajączek; 

Koszyczek ze święconką – 
praca techniczna; 

 

Zabawa ruchowa z 
elementem orientacji 
Wielkanocne zajączki; 

 
Zabawa ruchowa Mama 

kwoka i kurczątka; 
 

Ćwiczenia ruchowe „Kura i 
kurczęta” – rozwijanie 
motoryki dużej i małej; 

 
Zabawa integracyjna 

Pomniki; 
Gry sportowe na boisku 

szkolnym (zbijak, dwa ognie, 
badminton); 

 
Zabawa ruchowa: Wiele nas 

łączy; 
 

Zabawa ruchowa Atomy; 
 

Zabawy terenowe Biegi, 
Skok w dal; 

 
Ruch to zdrowie- ćwiczenia 

ruchowe; 



20.04 – 22.04.2022 r. 
"Ekologia – nasz mądry 

wybór." 

Rozmowa na temat ochrony 
środowiska, Co możemy 
zrobić, aby je ochronić?; 

Woda, łąka, powietrze 
środowiskiem życia zwierząt 

– ciekawostki przyrodnicze; 

Dbamy o środowisko 

naturalne – burza mózgów; 

Pogadanka na temat 
działalności człowieka, a 

stanu środowiska; 

Omówienie zasad 
zachowywania się na 

terenach chronionych; 

Burza mózgów Jak dbać o 
naszą planetę?; 

Czytanie wierszy o tematyce 
ekologicznej, ułożenie 

własnego wiersza; 

22.04 Dzień Ziemi -rozmowa 
kierowana dot. Ochrony 
środowiska. Sprzątanie 

terenu zielonego wokół 
szkoły; 

 
Słuchanie piosenek dla 

dzieci; 
 

Zabawa relaksacyjna z 
słuchaniem muzyki 

Układanki z serwetki; 
 

Zabawa ruchowa ze 
śpiewem Ele mele; 

 
Słuchanie piosenek z płyty 

Pana Pero Wiosna; 
 

Konkurs na najładniej 
zaśpiewaną piosenkę; 

 
Zabawy ruchowe z 

wykorzystaniem 

instrumentów 
perkusyjnych; 

Plakat Czysta ziemia, czysta 
woda; 

Jestem cząstką natury – 
wodą, ziemią, powietrzem 

– ekspresja twórcza; 

Posprzątajmy świat – 
plakaty, praca w grupach; 

Praca plastyczna w dwóch 
zespołach: – pierwszy 

zespół Ziemia szczęśliwa, 
wesoła – drugi zespół 

Ziemia smutna; 

Malowanie farbami z 
wykorzystaniem 

perspektywy przestrzennej; 

Praca plastyczna 
Segregacja śmieci; 

Plakat Nasza Ziemia; 

 
Na ratunek Ziemi – zabawa 

ruchowa z elementem 
marszu; 

 
Zabawa ruchowa z 

gazetami; 
 

Zabawy na szkolnym placu 
zabaw; 

 
Zabawy ruchowe Puste 

krzesło, Start rakiety, Ogień 
-woda -burza; 

 
Zabawa ćwicząca refleks i 

spostrzegawczość Natura i 
śmieci; 

 
Zabawy i gry ruchowe na 

boisku przygotowujące do 
gry w piłkę nożną; 

 
Zabawa Czarodziejskie 

sprzątanie; 
Zabawa ruchowa Samoloty; 



25.04 – 29.04.2022 r. 
"W kwitnącym ogrodzie.." 

 
Drzewa i krzewy- rosnące w 

Polsce oraz najciekawsze 
gatunki rosnące na świecie 

– rozmowa połączona z 
pokazem ilustracji; 

 
Chrońmy naturę – 

pogadanka  
Wysłuchanie czytanych 

przez nauczyciela wierszy:  
W. Domaradzkiego 
Kwietniu (frag.), T. 

Chwastek- Latuszkowej 
Kwiecień oraz M. 

Konopnickiej Jabłonka ; 
 

Jak z kwiatka powstaje 
owoc - poznanie cyklu 
rozwojowego kwiatu 

jabłoni; 
 

Poznanie cyklu 
rozwojowego motyla; 

Naśladowanie głosów 

przyrody: świergot ptaków, 

bzyczenie owadów, 
wietrzyk itp.;  

Wykorzystanie instrumentó
w perkusyjnych do 

prezentacji muzycznych o 

tematyce„Wiosna w 
sadzie; 

Śpiewanie piosenki pt.: W 
sadzie; 

Zabawa rytmiczna – 

Kwiaty rosną, słońce 
świeci; 

Prezentacja multimedialna 
Wiosną w ogrodzie; 

 

Talerzyk na śniadanie – 
praca przestrzenna; 

 
Kwitnące drzewko - wydzie-

ranka. 
Wiosna w sadzie- biedronka 
z plasteliny, motyl z papier-

ka po cukierku i włóczki 
(formy przestrzenne); 

 
 Wiosenny spacer- praca 

plastyczna; 
 

Kwitnąca jabłoń- wykonanie 

kwiatów z krepy i przycze-
pianie do gałązek drzewa w 

świetlicy;  
 

Malowanie kształtów drzew; 
Rysowanie kredkami i wykle-

janka z kuleczek bibuły W 
sadzie; 

 
Praca plastyczna metodą 

frottage – malowanie farbą 

krawędzi tekturowych ka-

wałków i odciskanie ich na 
kartce, tworząc kształt 

drzew; 
 

 
Wiosenny spacer; 

Zabawa ruchowa Pszczoły i 
kwiaty, 

 
Zabawy: Zapamiętaj swoją 

parę, Słonko świeci – 
deszcz pada, Gorące krzesła, 

Piłka parzy; 
 

Zabawy na świeżym 
powietrzu na szkolnym 

placu zabaw; 
 

Gra w piłkę nożną; 
 

 


