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ŚWIETLICA SZKOLNA  

CZERWIEC 2021 ROKU 
temat tygodnia 31.05. - 04.06.2021 r. „W świecie dziecięcych 

zabaw” 

temat tygodnia 07.06. - 11.06.2021 r. „Mały dziennikarz” 

temat tygodnia 14.06. - 18.06.2021 r.  "Podróże małe i duże" 

temat tygodnia 21.06. - 25.06.2021 r.  „Bezpieczne wakacje" 
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ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 52 w Gdyni 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

CZERWIEC 2021 ROKU 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające 

mowę  i myślenie 

Zajęcia muzyczne 

 
Zajęcia plastyczno -

techniczne 

Zajęcia sportowe 

31.05. - 04.06.2021 r.    

„W świecie dziecięcych 

zabaw” 

Budowanie pozytywnych 

emocji w grupie 

rówieśniczej, znajdywanie 

przyjemności w 

samodzielnym 

organizowaniu zabaw w 

grupie – zapisywanie 

pomysłów na arkuszu 

szarego papieru. 

Pogadanka na temat: 

„Dlaczego obchodzony 

jest Dzień Dziecka? Kiedy 

został ustanowiony? Czy 

wszystkie dzieci są w tym 

dniu szczęśliwe? Dzieci –

ich prawa i obowiązki –

dlaczego została 

uchwalona Konwencja 

Praw Dziecka. Poznanie 

Praw Dziecka - omówienie 

Rytmiczne marsze, 

klaskanie w takt, 

włączanie się do 

współdziałania ruchowego, 

wyczucie tempa wolnego i 

szybkiego. 

 

Zabawy muzyczne: 

„Parzący kapelusz”, 

„Kostka w rytm”, „Muchy 

i pająk”. 

 

Pobudzanie do wspólnej 

zabawy. 

Projekt plakatu z okazji 

Dnia Dziecka – technika 

dowolna, praca w grupach. 

„Mój wymarzony plac 

zabaw” - praca wykonana 

dowolną techniką. 

Wykonanie plakatu pt. 

„Dzieci z różnych stron 

świata” - praca grupowa, 

technika dowolna. 

 

Zabawy na boisku 

szkolnym.  

Pobudzanie do aktywności 

fizycznej, mini podchody, 

planowanie znaków 

rozpoznawczych w terenie 

otwartym. 
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poszczególnych punktów 

Konwencji o Prawach 

Dziecka. Dzieciństwo bez 

przemocy – rozmowa na 

temat relacji między 

rodzicami, a dziećmi. 

Rozmowa na temat 

obchodów dnia Dziecka w 

innych krajach. 

Aktywne spędzanie czasu 

wolnego – samodzielne 

organizowanie quizów, 

zagadek, zadań. 

Zabawy w kole: „Podaj 

dłoń”, „Kto tak jak ja”, 

„Coś w pobliżu”, 

„Wyrazowe 

niespodzianki”, 

„Matematyczne 

wyliczanki”. 

Wspólna gra „Drzewo- 

zabawa”. 

Odrabianie prac 

domowych. 
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07.06. - 11.06.2021 r. 

„Mały dziennikarz” 

Uczeń poznaje pracę 

specyfikę pracy redakcji 

pracy studia radiowego i 

telewizyjnego. 

Rodzaje czasopism i ich 

adresaci, zapoznanie się z 

budową czasopisma i 

gazety. 

Przegląd prasy dziecięcej. 

Przeprowadzenie 

wywiadów z 

pracownikami szkoły lub 

innymi wybranymi 

osobami. 

Sławni dziennikarze -

przybliżenie sylwetek. 

Pomoc uczniom podczas 

odrabiania zadań 

domowych. 

Zabawy muzyczne przy 

akompaniamencie w 

różnym tempie i rytmie. 

 

Nauka szybkiej reakcji na 

zmiany dźwięków.  

 

Zabawa „Krzesełka w 

tańcu”.  

Projektowanie strony 

tytułowej czasopisma. 

Tworzenie gazety - praca 

w grupach. 

Radio, telewizja czy 

Internet - praca plastyczna. 

 

Zabawy grupowe : „Lisy i 

zające”, „Miauczące 

kotki”. 

 

Chowanie i odnajdywanie 

drobnych przedmiotów.  

 

Integracja zespołu 

świetlicowego, zgodna 

współpraca. 

Nabywanie umiejętności 

dobrej orientacji w 

otoczeniu podczas zabawy: 

„Co i gdzie”.  

Nauka cierpliwości i 

umiejętności działania w 

zespole. 

14.06. - 18.06.2021 r.  

"Podróże małe i duże" 
Prezentacja, głośne 

odczytywanie tradycji i 

kultury państw 

Słuchanie wybranych 

fragmentów nagranych 

utworów pochodzących z 
Wykonanie 

makiety  miasta z 

Zabawy pobudzające 

orientację, z użyciem 

gestykulacji i zmiany 
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 sąsiadujących z Polską. 

Uświadamianie uczniom 

różnorodności kultury i 

zwyczajów krajów 

oddalonych od Polski.  

Przedstawienie Polski na 

mapie politycznej, 

wyjaśnienie na jakim 

kontynencie leży nasz kraj. 

Wskazanie nazw i 

położenia państw 

sąsiadujących. 

Odczytywanie przez 

nauczyciela niektórych 

charakterystycznych dla 

danego kraju elementów, 

próba odgadnięcia przez 

dzieci o jaki kraj chodzi, 

wskazanie kraju na mapie. 

Realizacja własnych 

pomysłów podczas zabawy 

„Różne  kraje, różne 

obyczaje”- nauka 

efektywnej pracy w 

zespole. 

Pomoc uczniom mającym 

trudności w nauce.  

różnych krajów. 

Odnajdywanie innego 

rodzaju muzyki 

otaczającego nas świata. 

Wysłuchanie hymnu „ Oda 

do radości” Beethowena. 

Głośne powtarzanie słów, 

próba śpiewu refrenu. 

 

wykorzystaniem 

talerzyków 

jednorazowych, pudełek, 

bibuły, rożnego rodzaju 

materiałów, zgodnie z 

indywidualną 

pomysłowością. 

„Moja wymarzona podróż” 

- rysunek dowolny. 

 

Wykonanie gazetki 

świetlicowej, wykazanie 

się pomysłowością i 

wykorzystanie zdobytej 

wiedzy na temat 

znajomości różnych 

krajów. 

 

położenia części ciała. 

Zabawy mające na celu 

rozbawić i pobudzić do 

wykonania poleceń typu 

„wyliczanka”. Zabawa 

„Przeobrażenie” mająca na 

celu uświadomienie 

swobody i możliwości 

samodzielnego 

podejmowania  decyzji. 
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21.06. - 25.06.2021 r.  

„Bezpieczne wakacje" 
 

 

Wdrażanie do zachowania 

godnej postawy na 

obozach i koloniach. 

Koleżeństwo podczas 

zabaw. Wdrażanie do 

planowania i racjonalnego 

wykorzystywania czasu 

wolnego. 

BEZPIECZEŃSTWO 

PODCZAS ZABAW I 

ZAJĘCIACH NA 

WAKACJACH. 

Rozmowa na temat w jaki 

sposób i gdzie planuję 

spędzić wakacje. Czytanie 

wierszy o lecie i tematyce 

wakacyjnej. 

Wakacyjna uzupełnianka – 

rozwiązywanie rebusów i 

krzyżówek. Wakacyjne 

łamigłówki. 

Odrabianie prac 

domowych. 

Zapoznanie z piosenka 

,,Niech żyją wakacje”.  

 

Śpiewanie znanych 

piosenek o lecie np. ,,Lato, 

lato” 

-          rozwijanie słuchu 

muzycznego, 

-          integracja grupy, 

-          wprowadzanie 

radosnego nastroju. 

 

Żegnaj szkoło na wesoło – 

prace plastyczne 

-          rozwijanie 

zdolności manualnych, 

-          rozwijanie 

zdolności plastycznych 

dzieci, 

-          kształtowanie 

wyobraźni. 

 

 

 

Zabawy z różnymi 

elementami ruchu na 

boisku szkolnym z 

wykorzystaniem sprzętu 

sportowego, skoki przez 

przeszkody, kształtowanie 

sprawności motorycznej 

(szybkość i zwinność).  

 

Zabawy ruchowe 

orientacyjno - 

porządkowe, sprawne 

ustawianie się. 

Kształtowanie nawyku 

pożytecznego spędzania 

czasu wolnego. 

 


