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ŚWIETLICA SZKOLNA  

MAJ 2021 ROKU 
temat tygodnia 03.05. - 07.05.2021 r. „W bibliotece jak w 

domu” 

temat tygodnia 10.05. - 14.05.2021 r. „W krainie fantazji” 

temat tygodnia 17.05. - 21.05.2021 r.  "Zdrowo, bo sportowo" 

temat tygodnia 24.05. - 28.05.2021 r.  „Święto rodziny" 

 

 



 2 

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 52 w Gdyni 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

MAJ 2021 ROKU 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające 

mowę  i myślenie 

Zajęcia muzyczne 

 
Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Zajęcia sportowe 

03.05. - 07.05.2021 r.    

„W bibliotece, jak w 

domu” 

Zabawy pobudzające 

myślenie i wyobraźnię: 

kończenie rymów, 

tworzenie własnych 

wierszyków w podanym 

czasie. 

Z wizytą w bibliotece 

szkolnej, wysłuchanie 

bibliotekarza szkolnego. 

Moje opowiadanie – 

pisanie opowiadań z 

wykorzystaniem czasu 

przeszłego, przyszłego 

teraźniejszego. Rozmowa -

udzielanie przez dzieci 

odpowiedzi na nietypowe 

pytania, pobudzanie  do 

oryginalności, 

aktywności twórczej. 

Poznanie słów i melodii 

piosenki pt. „W 

bibliotece”.  

Wspólny śpiew z 

podziałem na dziewczynki 

i chłopców, intonowanie 

głosem, próby nucenia. 

 

Praca plastyczna na dużym 

arkuszu papieru z 

wykorzystaniem 

wylosowanego przez grupę 

znaku graficznego.  

 

Nabywanie umiejętności 

przekształcania znaku 

graficznego, 

wykorzystania 

pomysłowości i 

wyobraźni. Nadanie nazwy 

swojej pracy. 

„Moja ulubiona książka” - 

praca wykonana dowolną 

techniką.  

 

 

Zabawy z chustą 

animacyjną w sali 

gimnastycznej:  koniki 

morskie, rozgwiazdy, 

ośmiornice, płaszczki, 

ryby, ssaki w wodzie – 

stwarzanie sytuacji 

zaskakującej i 

prowokującej do zabawy i 

działania w grupie. 

Zabawy orientacyjno- 

porządkowe: „Myjnia 

samochodowa”, 

„Niewidomy strażnik”, 

„Oczko”, „Berek 

czarodziej”. 
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Zabawy z czasem – 

nabywanie umiejętności 

szybkiej reakcji na 

przyjęty symbol. 

Głośne wypowiedzi 

uczniów przed całą grupą 

na temat swoich 

ulubionych książek. 

Wspólne dochodzenie do 

odpowiedzi jak można 

realizować niektóre 

marzenia. 

Pomoc w odrabianiu przez 

uczniów zadań domowych. 

10.05. - 14.05.2021 r.    

„W krainie fantazji” 

Wyjaśnianie słowa 

fantazja, fantazjowanie. 

Próby ucieczki do „ Krainy 

wyobraźni” podczas 

słuchania baśni. 

Wspólne zabawy 

integracyjne ”Kto tak jak 

ja…” Zabawy wyciszające 

i uspakajające - „Zaśnij- 

obudź się”, „Cicha 

opowieść”, 

„Zupa  czarownic”. 

„ Bo fantazja” – nauka 

piosenki. 

Zabawy muzyczne z 

wykorzystaniem taktu. 

Małe instrumentarium- 

wykorzystanie 

instrumentów 

muzycznych. 

Wykonanie pracy ”Moja 

fantastyczna przygoda”. 

Kolorowanie postaci 

bajkowych. 

Lepienie z masy solnej. 

 

 

Zabawy ruchowe na 

powietrzu „Głowa węża”, 

„ Stonoga”, 

„Przekazywanie min”. 

Zabawy ruchowe, 

orientacyjno - 

porządkowe, towarzyskie.  

Swobodne zabawy 

ruchowe, zabawy 

pozwalające skorygować 

zmęczenie, relaksujące. 
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Zabawy dydaktyczne - 

„Czapka Czarodziejska”, 

„Moje uszy słuchajcie”, 

„Tropiciele śladów”. 

Zabawy dramowe – 

„Pułapka na myszy”, 

„Wędrująca piłeczka”, 

„Zwierciadło”. 

Giełda pomysłów „ Co by 

było gdyby…”. Wędrówki 

w czasach, kształtowanie 

wyobraźni. 

Głośne czytanie. 

Dokańczanie historii. 

Pomoc w odrabianiu lekcji 

17.05. - 21.05.2021 r.  

"Zdrowo, bo sportowo" 

Kultywowanie sprawności 

i kondycji jako 

wyznacznika zdrowia i 

dobrego samopoczucia.  

 

Zapoznanie uczniów z 

różnymi dyscyplinami 

sportowymi. Przypisanie 

cech jakie powinien 

posiadać dobry 

sportowiec. Swobodne 

 

Wykonanie w rytm muzyki 

Klanza rytmicznych 

ruchów demonstrowanych 

przez uczniów. 

Improwizacje własne, 

umuzykalnianie, 

prowokowanie 

wrażliwości słuchowej. 

Tworzenie gier 

planszowych z wybrana 

dyscypliną sportową. 

„Moja ulubiona dyscyplina 

sportowa”- praca 

wykonana dowolną 

techniką. 

 

Zabawy sportowe w sali 

gimnastycznej. 

Utrwalanie nawyku 

wykonywania zbiórek, 

ustawiania w przyjętej 

kolejności. 

Zabawy i gry na świeżym 

powietrzu. 
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wypowiedzi uczniów na 

temat ulubionych 

dyscyplin sportowych. 

Poznawanie, nauka , 

wzajemne przekazywanie 

wiedzy. 

Układanie  krzyżówki 

obrazkowej dla młodszych 

uczniów, praca w małych 

grupach zadaniowych. 

Pomoc w odrabianiu prac 

domowych. 

 

24.05. - 28.04.2021 r.  

„Święto rodziny" 

 

Swobodne wypowiedzi 

uczniów na temat rodziny, 

wyjaśnienie pojęcia 

Rodziny pokoleniowej. 

Pobudzanie szacunku do 

rodziców poprzez 

świętowanie Dnia Matki, 

Ojca - odpowiedź na 

pytanie jak można 

Rodzicom sprawić radość, 

przyjemność. 

Wymienianie członków 

rodziny, powinowactwa. 

 

Nauka słów i melodii 

piosenki pt. „ Słowo 

mama”. Utrwalanie śpiewu 

znanych piosenek: „Moja 

mama ukochana”, „Mama 

jak…” 

Wykonanie laurek na bazie 

płyty CD, umiejętne 

dobieranie wycinanie i 

przyklejanie elementów. 

Praca plastyczna ,,Moja 

Rodzina”. 

 

 

Zabawy na świeżym 

powietrzu, skoki przez 

skakanki, sznur.  

Zabawy z piłką: zbijak, 

piłka nożna.  

Piłka do kosza. Zwrócenie 

uwagi na bezpieczną 

rywalizację i 

samodyscyplinę. 
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Tworzenie drzew 

genealogicznych ze swoich 

członków rodziny. 

Poszukiwanie starych 

zdjęć w albumach, 

wyszukiwanie różnic do 

czasów dzisiejszych. 

Zabawy słowem tworzenie 

scenek tematycznych, 

pantomima. 

Przygotowanie 

niespodzianek słownych 

na uroczystość Dzień 

Rodziny. 

 
 


