
ŚWIETLICA SZKOLNA 

STYCZEŃ 2021 ROKU 

temat tygodnia 04.01. - 08.01.2021 r. FERIE ZIMOWE 

temat tygodnia 11.01. - 15.01.2021 r. FERIE ZIMOWE 

temat tygodnia 18.01. - 22.01.2021 r. "Nasze babcie, nasi 

dziadkowie" 

temat tygodnia 25.01. - 29.01.2021 r. "Zima lubi dzieci" 

 

 

 

 

 



ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 52 w Gdyni 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

STYCZEŃ 2021 ROKU 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające 

mowę i myślenie 

Zajęcia muzyczne 

 

Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Zajęcia sportowe 

04.01. - 08.01. 2021 roku 

FERIE ZIMOWE 

ŚWIETLICA 

NIECZYNNA  

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

11.01. - 12.01.2021 r.  

FERIE ZIMOWE 

ŚWIETLICA 

NIECZYNNA 

 

_______________ 

 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

18.01. - 22.01.2021 r. 

"Nasze babcie, nasi 

dziadkowie" 

Swobodne wypowiedzi 

uczniów na temat więzi 

łączącej ich z dziadkami. 

Rozmowa na temat roli 

babci i dziadka w naszym 

codziennym życiu. 

Zachęcanie do aktywnego 

spędzania czasu wolnego z 

naszymi dziadkami. 

Nauka piosenki pt. „ Dla 

babci i dziadka”. 

2. Nauka piosenki pt.” 

Babcia wróżka”. 

3. Taniec „ Le 

Bastringlo”. 

- doskonalenie pamięci, 

- wyrabianie słuchu 

Ozdoba florystyczna dla 

babci i dziadka: 

1.Kwiatek dla Babci i 

dziadka. 

- kształtowanie 

umiejętności 

indywidualnej pracy, 

- zwrócenie uwagi na 

estetykę wykonanych 

1. Gry i zabawy 

kształtujące nawyk 

poprawnej postawy: 

„ Gapa”, „Kto głośniej”, 

„wiatraki”., Murarz”, 

„Dmuchanie piłeczki”: 

- kształtowanie 

pozytywnych postaw 

uczniów do ćwiczeń 



Tworzenie listy pomysłów 

na uczczenie Dnia Babci i 

Dziadka. Rozwiązywanie 

zagadek, rebusów i 

krzyżówek. Pobudzanie do 

logicznego myślenia, 

zachęcanie do wspólnego 

spędzania czasu.  

Pomoc w odrabianiu 

zadań domowych. 

muzycznego, 

- rozbudzenie 

zamiłowania do muzyki, 

- uczestnictwo we 

wspólnym muzykowaniu, 

- poznanie kroków do 

muzyki, 

- umiejętność zatańczenia 

zgodnie z ruchem i 

muzyką, 

- prezentacja tańca na 

forum grupy. 

kwiatów, 

-zachowanie ładu i 

bezpieczeństwa w pracy, 

 

ruchowych w czasie 

wolnym od zajęć 

szkolnych, 

- świadome uczestnictwo 

dzieci w podnoszeniu 

ogólnej sprawności 

ruchowej 

 

25.01. - 29.01.2021 r. 

"Zima lubi dzieci " 

Praca z baśnią „Królowa 

Śniegu”. Zapoznanie 

dzieci z treścią utworu. 

Omówienie fragmentów. 

Wymienienie głównych 

bohaterów i głównego 

wątku. Swobodne 

wypowiedzi uczniów, 

doskonalenie 

wypowiadanie się pełnym 

zdaniem, wzbogacanie 

słownictwa dzieci. 

Wymienienie innych 

znanych bajek o tematyce 

zimowej. 

Bajka śpiewanka na 

melodię "Z popielnika na 

Wojtusia…" 

-rozwijanie różnych 

zainteresowań 

muzycznych, 

-kształtowanie poczucia 

własnej wartości poprzez 

wspólny śpiew w grupie, 

-umiejętność zaśpiewania 

w tempie, 

-doskonalenie słuchu, 

-poznanie nowej formy 

piosenki. 

Praca techniczna: "Cały 

świat w bieli." 

Wykonanie gry 

planszowej „Droga 

Gerdy”: 

-przeniesienie zebranych 

informacji na kartkę 

papieru, 

-umiejętność pracy w 

grupie, 

-wdrażanie do estetyki 

pracy, 

- przybliżenie twórczości 

Andersena. 

Zabawy o charakterze 

ożywiającym 

Sopel lodu, 

Zimowe igrzyska, 

Kula śniegowa: 

-wdrażanie dzieci do 

współdziałania w grupie, 

-wyrabianie inwencji 

twórczej, 

-kształtowanie sprawności 

ogólnej, 

-kształtowanie 

odpowiedzialności 



Wspólne zabawy 

„Bajkowe kalambury”, 

„Bajkowy quiz”, „Sztafeta 

z bajkami” – zachęcenie 

dzieci do aktywnego 

udziału w zajęciach, 

przełamanie 

onieśmielenia, poznanie 

nowej formy bajki, 

pobudzenie do aktywności 

i pomysłowości, 

pozytywne 

funkcjonowanie w grupie. 

Pomoc uczniom w 

odrabianiu zadań 

domowych. 

Zabawy muzyczno-

ruchowe. 

-rozwijanie wyobraźni. 

 

 

grupowej, 

-kształtowanie motoryki w 

zakresie siły i 

wytrzymałości. 

 

 

 
 


