
Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Zajęcia sportowe 

01.09 – 03.09 
Witaj szkoło! 

Poznanie i prezentacja 
świetlicy dla nowych 

uczniów. Zapoznanie z 
kącikami zajęć. 

 
Omówienie zasad 

zachowywania się       w 
świetlicy, podczas 

posiłków, odrabiania lekcji,  
zajęć świetlicowych oraz 
zabaw w sali i na boisku; 

Pogadanka na temat 
poszanowania sprzętu, 

zabawek, gier  w świetlicy 
oraz kulturalnej zabawy       

z innymi dziećmi; 

Utworzenie kodeksu 
Świetlicowe zasady – 
omówienie i wspólne 
zatwierdzenie zasad; 

Zabawy muzyczno – 
ruchowe z serii pt. „ 

Stajemy się uczniami”. 
Nauka piosenki o tematyce 

wakacyjnej. 
 

Praca plastyczna z 
wykorzystaniem 

wakacyjnych pamiątek 
„Letni pejzaż”. 

 

„Ląd i woda” 
 

„Brakujące kółko” 

„Piłka parzy” 

06.09 - 10.09. 2020 r. 
Szlakiem wakacyjnych 

podróży. 

Swobodne wypowiedzi 
uczniów na temat Jak 

spędziłem wakacje?; 

Wypowiedzi uczniów na 
temat wakacyjnych 

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej ( szum morza, 

śpiew ptaków). 
Zabawy ze śpiewem; 

 
Śpiewanie piosenek 

poznanych na wypoczynku 

Praca plastyczna dowolną 
techniką Pocztówka z 

wakacji; 

 

Praca plastyczno – 
techniczna „ Wspomnienia 

Zajęcia integracyjne na 
świeżym powietrzu: 

 
Wyścigi rzędów 

 
„Berek” 

„Opowieść ruchowa” 



podróży na podstawie 
własnych doświadczeń 

Zabawa słowem – 
wyszukiwanie nazw 

różnych środków 
lokomocji. 

Wykorzystanie mapy Polski 
do zaznaczenia 
miejscowości 

odwiedzanych w wakacje. 

letnim; 
 
 
 
 
 
 
 

z wakacji”. 

Zabawy z kartką i papierem 
wg indywidualnych 
pomysłów dzieci. 

13.09 – 17.09 
Bezpieczni na drodze. 

Jak bezpiecznie poruszać się 
po chodniku, drodze?- 
rozmowa kierowana; 

Poznajemy znaki drogowe – 
prezentacja i utrwalenie; 

Wysłuchanie wiersza W. 
Chotomskiej Gdy 

zamierzasz przejść przez 
ulicę; 

Wypowiedzi uczniów na 
temat różnych zagrożeń w 

ruchu drogowym; 

Wysłuchanie czytanego 
przez nauczyciela wiersza 

M. Januszko  Do szkoły 
bezpiecznie. Rozmowa na 

Oglądanie bajki The Dot – 
KROPKA; 

Jakie dźwięki słyszymy w 
mieście? – zabawa 

dźwiękonaślad.; 

Zadanie plastyczne: Narysuj 
znaki, które mijasz idąc do 

szkoły; 
 

Znaki drogowe, które mijam 
po drodze – praca 

pastelami; 
 

Kolorowanki tematyczn 
związane z 

bezpieczeństwem w 
szkole, na ulicy, w domu; 

Projektowanie 
własnego znaku drogowe-

go; 

Kolorowanie znaków 

Zabawa ruchowa z 
elementem biegu Pojazdy 

jeżdżą- pojazdy stoją;. 



temat wiersza; według odpowiednich 
kolorów; 

20.09 – 24.09 
Złota polska jesień. 

Jesienne zmiany pogody - 
rozmowa z dziećmi 

cechach 
charakterystycznych 

jesieni; 

Czytanie wiersza J. 
Czechowicza Jesień. 

 
Czytanie wiersza Anny To-
maszewskiej Dary jesieni, 

rozmowa o treści wiersza; 
 

Czytanie wiersza L. 
Wiszniewskiego Przyszła 

jesień do ogródka; 

Pogadanka z dziećmi na 
temat- Grzyby jadalne i 

trujące. Oglądanie atlasu 
grzybów; 

Na jesieni świat się zmieni - 
zapoznanie z różnymi 

odmianami jabłek, gruszek, 
śliwek. 

Atlas grzybów dla dzieci – 
oglądanie filmu 

edukacyjnego na Youtube; 

Tworzenie ilustracji do 
wiersza J. Czechowicza 

Jesień 
 

Ludziki z kasztanów i 
żołędzi – praca manualna; 

 
Dary jesieni- rysowanie 

pastelami; 
 

Jesienne drzewo – zajęcia 
plastyczne z 

wykorzystaniem farb; 
 

Owoce jesieni- 
lepienie z plasteliny; 

Praca w grupach – 
wykonanie postaci Pani 

Jesieni na dużych 
arkuszach papieru; 

Praca plastyczna o 
tematyce ekologicznej; 

  

Zabawy ruchowe przy 
muzyce; 

 
Spacery na świeżym 

powietrzu wokół szkoły; 
 

Pokonywanie torów 
przeszkód 

 
Opowieść ruchowa Jesień; 

 

27.09 – 01.10 
Agresji i przemocy mówimy 

Nie! 

Co to jest przemoc  i agresja? 
Jak sobie z nią radzić?                       

pogadanka; 

Wysłuchanie opowiadań G. 

Zapoznanie z piosenką Jak 
to miło być miłym; 

Słuchanie muzyki 

Drzewko emocji – praca w 
grupach; 

Sposoby na złość – rysunek; 

Świetlicowy tor przeszkód – 
zabawa drużynowa; 

 
Zabawa Gorące krzesło; 



Kasdepki Nie rób drugiemu 
– co Tobie niemiłe; 

Dlaczego warto być miłym i 
uprzejmym- burza mózgów; 

Jakie znamy zwroty 
grzecznościowe – 

pogadanka. 

Jak poradzić sobie z 
własnym gniewem? – 

swobodne wypowiedzi 
dzieci; 

relaksacyjnej; Podaruj komuś uśmiech – 
zaprojektowanie wesołego 

emotikona 

Zabawy z kartką i papierem 
wg indywidualnych 
pomysłów dzieci. 

 



ŚWIETLICA SZKOLNA 
WRZESIEŃ 2021 ROKU 

 
temat tygodnia 01.09. - 03.09.2021 r. "Witamy szkołę!" 

temat tygodnia 06.09. - 10.09.2021 r. "Szlakiem wakacyjnych 
podróży". 

temat tygodnia 13.09. - 17.09.2021 r. "Bezpieczni na drodze" 

temat tygodnia 20.09. - 24.09.2021 r.  "Złota polska jesień." 

temat tygodnia 27.09. - 01.10.2021 r.  "Agresji i przemocy 
mówimy NIE!" 


