
ŚWIETLICA SZKOLNA 
LISTOPAD 2021 ROKU 

 
temat tygodnia 01.11 – 05.11.2021 r. „Listopadowe nastroje.” 

temat tygodnia 08.11– 12.11.2021 r. „Jestem Polakiem/Polką.” 

temat tygodnia 15.11 – 19.11.2021 r. „Tolerancja i życzliwość to 
piękne cechy.” 

temat tygodnia 22.11- 26.11.2021 r.  „Lubimy się bawić.” 

temat tygodnia 29.11 – 03.12.2021 r. „Andrzejkowe tradycje.” 
 



 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Zajęcia sportowe 

01.11 - 05.11.2021 r. 
"Listopadowe nastroje." 

Wysłuchanie wiersza 
 J. Ficowskiego Listopad; 

 
Różne oblicza jesieni – 

zmiany w przyrodzie, cechy 
charakterystyczne późnej 

jesieni- rozmowa 
kierowana; 

Przygnębienie, smutek – Co 
robić jak nas ogarnie? Jak 

radzić sobie z negatywnymi 
emocjami? -  rozmowa; 

Ćwiczenia językowe – 
recytacja rymowanek o 

tematyce jesiennej; 

Skąd się bierze deszcz?- 
rozmowa z 

wykorzystaniem 
opowiadania H. 

Bechlerowej Jedna srebrna 
kropla; 

5.11 Dzień Postaci z Bajek – 
pogadanka nt. ulubionych 

bohaterów bajek. 

Zapoznanie z nazwami 
instrumentów w piosence 

Pan Listopad gra; 

Jesienna orkiestra- zabawa 
muzyczna; 

Słuchanie piosenki D. 
Błażejczyk Szara piosenka; 

 
Taniec liści – zabawy 

ruchowe w rytm muzyki; 

Deszczowa piosenka 
improwizacja do muzyki; 

Śpiewamy piosenki z 
ulubionych bajek. 

Wieczór bajkowy – wspólny 
wybór tytułu bajki; 

Jeżyk z liści – praca 
manualna; 

 
Ja i mój parasol w deszczu – 

praca plastyczna; 

Jesienne szarugi – 
malowanie farbami; 

Praca plastyczna - Jesienne 
drzewo –wydzieranka z 

kolorowego papieru; 

Co można wyczarować z 
gazet?-wydzieranki z gazet i 

szarego papieru; 

Wycinanie konturów liści, 
kolorowanie farbami; 

Moja ulubiona postać   z 
bajki – praca dowolną 

techniką. 

 

Zabawa orientacyjna Prawo 
– lewo; 

Zabawa Jesienna burza; 

Zabawa Kolorowe parasolki; 

Zabawa ruchowa z 
wykorzystaniem treści 

wiersza – naśladowanie 
zmienności jesiennej 

pogody; 

Blisko, bliżej – zabawa 
ruchowa w rzędach; 

 
 

08.11 – 12.11.2021 r. Recytacja przez nauczyciela Prezentacja multimedialna Wypełnienie konturów flagi Gry i zabawy na świeżym 



"Jestem Polakiem/Polką." wiersza    11 listopada – L. 

Wiszniewskiego, Rozmowa 
na temat treści wiersza; 

 
Burza mózgów – 

 Co to znaczy niepodległość? 
- Dlaczego Polacy musieli 

odzyskiwać niepodległość?; 
 

 Zaprezentowanie i 
omówienie symboli 

państwowych w oparciu o 
obrazki flagi, godła; 

Co to znaczy być patriotą? – 
pogadanka; 

Co to jest legenda? Czytanie 
legendy o powstaniu 

państwa polskiego Legenda 
o Czechu, Lechu i Rusie 

 

Polska moja ojczyzna; 

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej; 

Wysłuchanie i nauka 
piosenki Płynie Wisła, 

płynie; 

Prezentacja multimedialna 
Rekordy Guinessa; 

Polski bibułą; 
 

Wykonanie kokardy 
patriotycznej; 

 
Legendy o Powstaniu 

Państwa Polskiego. Flaga i 
godło Polski – prace 

plastyczne; 

Odwzorowywanie w/g 
szablonu konturów mapy 

Polski- naklejanie obrazków 
ze zdjęciami miast; 

Wydzieranka Godło; 

 

powietrzu 
 

„Murarz” 
 

„Berek 
 

„Gorące kółko” 
 

Gry i zabawy na sali 
gimnastycznej 

 
„Zbijak” 

 
„Szybko na drabinki” 

 
„Wyścigi rzędów” 

 
„Tor przeszkód” 

 

15.11 – 19.11.2021 r. 
"Tolerancja i życzliwość to 

piękne cechy." 

16.11 Dzień Tolerancji – -
rozmowa kierowana nt. 
poszanowania drugiego 

człowieka; 
 

Pogadanka Co to znaczy być 
życzliwym dla innych?; 

 
Legenda o Uśmiechu –

Filmy o tolerancji Urodziny 
Maćka, czyli krótka historia 
o tolerancji; Jesteśmy różni, 

jesteśmy równi; 
 

Smok Josh – Bajka o 
tolerancji dla najmłodszych; 

 
Zabawa muzyczna 

Wykonanie gazetki oko-
licznościowej Jestem tole-

rancyjny; 
 

Praca plastyczna Order 
życzliwości; 

 
Drzewko życzliwości – praca 

grupowa; 

Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu 

 
„Zbijak” 

 
„Woda, ląd” 

 
„Berek” 

 



prezentacja i rozmowa na 
temat wysłuchanej 

legendy; 
 

Czytanie bajki Kraina 
życzliwości.  Dyskusja na 
temat wysłuchanej bajki; 

 
Dobre maniery, czyli Savoir 
Vivre w świetlicy – ułożenie 
zasad dobrego zachowania 

się; 
 

Czytanie wiersza M. 
Brykczyńskiego O prawach 
dziecka, omówienie tekstu; 

Karuzela; 

Zabawa w parach do 
piosenki Podajmy sobie 

ręce; 

Taniec Podaj rękę 
przyjacielu; 

Zabawa muzyczna Wąż; 

Piosenka o prawach dziecka 
– oglądanie teledysku; 

 
Komiks Życzliwy chłopiec; 

 
Kolorowanie obrazków 

tematycznych; 
 

Praca plastyczna  Życzli-
wość na co dzień; 

 
Pocztówka z życzeniami 

dla przyjaciela; 
 

„Murarz” 
 

Gry i zabawy na sali 
gimnastycznej 

 
„Opowieść biegowa” 

 
„Szybko na drabinki” 

 
„Wyścigi rzędów” 

 
„Tor przeszkód” 

 
„Dziesięć podań” 

 

22.11 - 26.11.2021 r. 
"Lubimy się bawić." 

22.11 Dzień Kredki – 
Rysowanie rozwija 

wyobraźnię – pogadanka. 

Wspólne czytanie Bajki o 
żółtej kredce- wykonanie 

ilustracji;Burza mózgów Co 
można zrobić z kredkami?; 

25.11 Dzień Pluszowego 
Misia 

Zapoznanie z historią 
powstania misia; 

Wysłuchanie wiersza 

Pląs integracyjny Chodźcie 
do koła; 

Tańce wesołych misiów- 
zabawa taneczna; 

Mini disco przy muzyce 
zespołu Fasolki. 

Gra muzyczna Rytmiczny 
głuchy telefon; 

Wspólne obejrzenie filmiku 
Jak powstaje kredka; 

Historia pluszowego misia – 
pokaz multimedialny; 

Kolorowe kredki – 
wycinanie i ozdabianie; 

Pokój pełen zabawek – 
praca dowolną techniką; 

Moja ulubiona zabawka – 
pastele; 

Praca plastyczna Co 
namalowały kredki; 

Malowanie niedźwiedzia 
polarnego; 

Poranna gimnastyka 
gwarancją zdrowia – 

ćwiczenia na rozbudzenia 
ciała; 

 
Zabawy ruchowe przy 

muzyce – taniec z misiem; 
 

Ekspresja ruchowa: Zamień 
się w swoją ulubioną 

zabawkę; 
 

Gry i zabawy na sali 
gimnastycznej 

 
„Zbijak” 



Naprawiamy misia    Cz. 
Janczarskiego. 

Słuchanie opowiadania 
Zepsute zabawki Agnieszki 

Galicy, rozmowa nt. 
wysłuchanej treści; 

Oglądanie bajek  Kubuś 
Puchatek i przyjaciele, 

Misiu Paddinton, Gumisie ; 

 
„Szybko na drabinki” 

 
„Wyścigi rzędów” 

 
„Tor przeszkód” 

 

29.11 – 03.12.2021 r. 
„Andrzejkowe tradycje.” 

Imieniny -  święta imion w 
Polsce – tradycja 

obchodzenia imienin. 
Rozmowa kierowana; 

Poznajemy znaczenie 
naszych imion; 

Wysłuchanie opowieści 
nauczyciela o zwyczajach                  
i tradycjach związanych z 

dniem Św. Andrzeja; 

 Poznanie znaczenia słów: 
tradycja, wierzenia ludowe, 

przepowiednia; 

Pogadanka na temat 
zwyczajów i obrzędów 

ludowych. 

Stworzenie świetlicowej 
księgi wróżb; 

 

W świecie magii 
i czarów – prezentacja 

multimedialna o tradycjach  
andrzejkowych; 

 
Św. Andrzej – przybliżenie 
postaci – film edukacyjny; 

 
 

Wykonanie rekwizytów do 
wróżb; 

 
Praca przestrzenna 

Lampion z dyni; 
 

Duszki z bibuły; 
 

Czarodziejski kot – praca 
farbami; 

 
Praca plastyczna 

Zaczarowany klucz; 
 

Nocne obrazy – 
wydrapywanka na czarnym 

tle. 

Plakat nawołujący do 
okazywania pomocy 

drugiemu człowiekowi; 

 

Andrzejkowy pląs – zabawy 
taneczne w rytm wesołej 

muzyki; 

Konkursy andrzejkowe – 
taniec na gazecie, taniec z 

balonem,  wstążką; 

Zabawy muzyczno – 
ruchowe: Latający kapelusz, 

Taniec krzeseł; 

Zabawa ruchowo- 
muzyczna  Andrzeju, 

Andrzeju; 

Zabawa ruchowa Figury 
woskowe; 

Balony z wróżbą – zabawa 
z tańcem; 

 


