
ŚWIETLICA SZKOLNA 
PAŹDZIERNIK 2021 ROKU 

 
temat tygodnia 04.10 – 08.10.2021 r."Kochamy nasze 

zwierzaki." 

temat tygodnia 11.10 – 15.10.2021 r. "Dzień Edukacji Narodowej 
– Święto całej szkoły." 

temat tygodnia 18.10 – 22.10.2021 r. "Każdy jakieś hobby ma." 

temat tygodnia 25.10- 29.10.2021 r.  "Pamiętamy o bliskich." 

 



 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Zajęcia sportowe 

04.10 - 08.10.2021 r. 
"Kochamy nasze 

zwierzaki." 

4.10 Międzynarodowy 
Dzień Zwierząt –rozmowy 

na temat znanych nam 
zwierząt i środowiska w 

którym żyją; 

Jak być odpowiedzialnym 
opiekunem? – pogadanka; 

Czytanie wiersza ZOO J. 
Brzechwy. 

Wysłuchanie Opowiadania o 
dzielnym piesku; 

Moje zwierze domowe. - 
pogadanka 

O zwierzętach, które szykują 
się do zimowego snu. - 

pogadanka 

Słuchanie piosenek o 
tematyce zwierzęcej np. 

Kundel Bury, Pies na medal, 
Puszek okruszek; 

Co to za zwierzę? zagadki 
multimedialne; 

Zabawa ze śpiewem Kaczor 
Donald; 

Nauka piosenki Puszek 
Okruszek; 

Zwierzęta domowe 
prezentacja multimedialna; 

Oglądanie filmu na DVD. 

Film edukacyjny o 
gatunkach ptaków; 

Moje ulubione zwierzątko – 
praca dowolną techniką; 

Papużka – wyklejanka 
bibułą; 

Wyklejanie konturów psa 
bibułą; 

Wykonanie pracy 
plastycznej Szczęśliwy 

piesek; 

Praca plastyczna  Kolorowy 
żółwik; 

Praca plastyczna Rybki w 
akwarium; 

 

Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu 
„Zbijak” 

„Woda, ląd” 
„Berek” 

„Murarz” 
 

Gry i zabawy na sali 
gimnastycznej 

„Zbijak” 
„Szybko na drabinki” 

„Wyścigi rzędów” 
„Tor przeszkód” 

 

11.10 – 15.10.2021 r. 
"Dzień Edukacji Narodowej 

– Święto całej szkoły." 

Praca nauczyciela i 
wychowawcy – pogadanka; 

Piramida pomysłów do 
tematu: Ja w roli 

nauczyciela- jak widzę siebie 
w tym zawodzie? 

Kto pracuje w naszej szkole? 
- rozmowa na temat pracy 

Na czym gra Pan od muzyki 
– zapoznanie z 

instrumentami w naszej 
szkole; 

 
Wysłuchanie piosenki 

Szkolne życzenia – nauka 
słów; 

Zakładka do książki - praca 
plastyczna; 

Praca plastyczna – Portret 
nauczyciela; 

Wykonywanie kolorowych 
bukietów 

okolicznościowych z 

Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu 
„Murarz” 

„Berek 
„Gorące kółko” 

 
Gry i zabawy na sali 

gimnastycznej 
„Zbijak” 



różnych pracowników 
szkoły; 

Szkoła moich marzeń- burza 
mózgów; 

Redagujemy życzenia z 
okazji Dnia Nauczyciela; 

Czytanie wiersza Cz. 
Janczarskiego Słowa dla 

naszej Pani; 

Czytanie wiersza.  Radosny 
dzień; 

 

 

Samba dla Pani, Pana – 
wysłuchanie i wspólny 

taniec; 

bibuły, krepiny; 

Moja szkoła, moja klasa – 
praca pastelami; 

 

„Szybko na drabinki” 
„Wyścigi rzędów” 
„Tor przeszkód” 

 

18.10 – 22.10.2021 r. 
"Każdy jakieś hobby ma." 

Lubię to, to mnie pasjonuje - 
rozmowa o 

zainteresowaniach; 
 

Burza mózgów: Czas wolny 
- jak go pożytecznie 

wykorzystać; 
 

Kim będę gdy dorosnę?– 
poznajemy zawody; 

 
Wspólna recytacja wiersza 

pt. Jesienią; 

 

Poznanie słów i melodii 
piosenki pt. Na cztery i na 

sześć; 

Zabawa umuzykalniająca w 
kręgu Dyrygent; 

 

Wspólna nauka układu 
tanecznego; 

Moje zainteresowania- 
malowanie farbami 

plakatowymi; 

Ludziki z kasztanów       i 
żołędzi – samodzielne 

wykonanie; 

Wykonywanie korali z 
jarzębiny; 

 

Moje hobby- malowanie 
farbami plakatowymi; 

Wykonanie plakatu pod 
hasłem Warto mieć 

zainteresowania; 

 

Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu 
„Zbijak” 

„Woda, ląd” 
„Berek” 

„Murarz” 
 

Gry i zabawy na sali 
gimnastycznej 

„Opowieść biegowa” 
„Szybko na drabinki” 

„Wyścigi rzędów” 
„Tor przeszkód” 
„Dziesięć podań” 

 



25.10 - 29.10.2021 r.  
"Pamiętamy o bliskich." 

Znaczenie tradycji w życiu 
człowieka – rozmowa 

kierowana; 

O dniu 1 listopada słów kilka 
– rozmowa; 

Jak należy zachowywać się 
na cmentarzu?– pogadanka; 

Wysłuchanie wiersza W. 
Broniewskiego Zaduszki; 

Zapoznanie z tekstem 
utworu Pod deszczową 

chmurką; 

Rozmowa z dziećmi na 
temat upływającego czasu i 

przemijania; 

25.10 Dzień Kundelka – 
rozmowa nt. 

odpowiedzialności za 
naszych czworonożnych 

przyjaciół. 

Co mogę zrobić dla zwierząt 
przebywających w 

schronisku? – burza 
mózgów. 

Słuchanie spokojnej muzyki 
wyciszającej; 

Zabawy 
dźwiękonaśladowcze; 

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej 

Origami- zwierzątka i 
proste bryły wg. instrukcji; 

 
Znicze – malowanie farbami 

/ wyklejanie plasteliną; 
 

Praca plastyczna 
W listopadowy dzień… – 

pastele; 
 

Święto Zmarłych w 
jesiennym krajobrazie – 

praca farbami; 

Praca przestrzenna Sówki z 
szyszek; 

Liście malowane farbami – 
dowolna aranżacja; 

 

Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu 
„10 podań” 
„Murarz” 

„Berek 
„Gorące kółko” 

 
Gry i zabawy na sali 

gimnastycznej 
„Zbijak – wersja z 

obręczami” 
„Szybko na drabinki” 

„Wyścigi rzędów” 
„Opowieść biegowa” 

 


