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ŚWIETLICA SZKOLNA 

WRZESIEŃ 2020 ROKU 
temat tygodnia 01.09. - 04.09.2020 r. "Wracamy z wakacji"  

temat tygodnia 07.09. - 11.09.2020 r. "Szlakiem wakacyjnych 

podróży". 

temat tygodnia 14.09. - 18.09.2020 r. "Bezpieczna droga do 

szkoły" 

temat tygodnia 21.09. - 25.09.2020 r.  "Witamy jesień" 

temat tygodnia 28.09. - 02.10.2020 r.  "Stop przemocy" 
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ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 52 w Gdyni 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

WRZESIEŃ 2020 ROKU 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające 

mowę  i myślenie 
Zajęcia muzyczne 

 
Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Zajęcia sportowe 

01.09.-04.09. 2020 r. 

Wracamy z wakacji 
Poznanie i prezentacja 

świetlicy dla nowych 

uczniów. Zapoznanie z 

kącikami zajęć, prezentacja 

szkoły. Zabawy integracyjne. 

Budowanie wzajemnego 

zaufania, nauka prawidłowej 

komunikacji, zabawa, 

relaksacja, integracja 

zespołu, nauka imion: 

Otwarty krąg, Gra w imiona. 

Odczytanie regulaminu, 

zapoznanie z tematyką zajęć, 

formą pracy w świetlicy 

szkolnej. Gry i zabawy na 

świeżym powietrzu. Zabawy 

z papierem na wesoło. 

Zabawy muzyczno – 

ruchowe z serii pt. „ Stajemy 

się uczniami”. 

Nauka piosenki o tematyce 

wakacyjnej. 

 

Praca plastyczna z 

wykorzystaniem 

wakacyjnych pamiątek 

„Letni pejzaż”. 

 

”Wąż” 

„ Wakacyjne rzeźby” 

„Metro” 

 Zajęcia z wykorzystaniem 

sprzętu sportowego: 

Zabawy i gry orientacyjno – 

porządkowe. 

 

07.09-11.09. 2020 r. 

Szlakiem wakacyjnych 

podróży. 

Wymyślamy skojarzenia do 

słowa „ wakacje” za pomocą  

kolorowych gazet i literatury 

fachowej dla najmłodszych 

„Świerszczyk”. 

Wypowiedzi uczniów na 

temat wakacyjnych podróży 

na podstawie własnych 

Utrwalanie poznanej 

piosenki o tematyce 

wakacyjnej. 

Zabawy muzyczno – 

ruchowe. 

 

Praca plastyczno – 

techniczna „ Wspomnienia z 

wakacji”. 

Zabawy z kartką i papierem 

wg indywidualnych 

pomysłów dzieci. 

Mini dekoracje świetlicy. 

Zajęcia integracyjne na 

świeżym powietrzu: 

Powitanie w kole. 

Wiem o tobie - chcę się 

dowiedzieć. 
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przeżyć, zgromadzonych 

pamiątek i zdjęć. 

Wymienienie środków 

lokomocji. Wykorzystanie 

mapy Polski do zaznaczenia 

miejscowości odwiedzanych 

w wakacje. 

Zorganizowanie wystawy 

pamiątek z wakacji. 

Zabawa słowem – 

wyszukiwanie nazw różnych 

środków lokomocji. 

Zapoznanie z dziećmi i 

rodzicami. Gry i zabawy na 

świeżym powietrzu. 

Rozwiązywanie zadań 

logicznych, krzyżówek z 

kategorii wakacje. 

Regulamin pracy w 

świetlicy- zapoznanie 

uczniów, omówienie 

szczegółowo poszczególnych 

punktów. 

Propozycje zabaw, zajęć 

konkursów i uroczystości. 

14.09-18.09. 2020 r. 

Bezpieczna droga do 

szkoły 

Każdy z nas powinien czuć 

się bezpiecznie na swojej 

drodze. Czy tak jest? 

Grupowe zastanawianie się 

Nauka piosenki pt. 

„Bezpieczna droga do 

szkoły””. 

Wykonanie plakatu 

„Telefony alarmowe”. 

Zajęcia o charakterze 

ożywiającym „Ruchliwa 

ulica” 
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co zrobić, aby było 

bezpiecznie? Zapisywanie 

propozycji przez 

nauczyciela. 

Poznanie pojęcia 

"bezpieczeństwo". 

Kilkuzdaniowe wypowiedzi 

uczniów na temat 

bezpiecznej drogi do szkoły. 

„Światła na skrzyżowaniu” – 

omówienie treści wiersza, 

pogadanka na temat 

bezpieczeństwa. 

Wycieczka dookoła szkoły – 

zwrócenie uwagi na przejścia 

dla pieszych, wskazanie 

miejsc, w których nie można 

przechodzić przez jezdnię. 

Bezpieczny świetliczak – 

dobre i mądre rady z 

notatnika policjanta. 

Pomoc dzieciom w 

odrabianiu zadań domowych. 

Zabawy i gry integrujące 

zespół świetlicowy z serii 

„Grupa bawi się i pracuje”. 

Inscenizacja piosenki. 

Zabawy muzyczno- ruchowe 

z serii Klanza. 

 

 Kolorowanie znaków 

drogowych. 

 

O charakterze orientacyjno-

porządkowym „Wyścigi 

ciężarówek” 

 

21.09-25.09. 2020 r. 

Witamy jesień 

Na jesieni świat się zmieni - 

zapoznanie z różnymi 

odmianami jabłek, gruszek, 

śliwek. Wysłuchanie tekstu o 

tematyce jesiennej. 

Nauka piosenki pt. ,,Jesień 

idzie przez park” 

 

Praca plastyczno - techniczna 

„Złota polska jesień”. 

Wycinanie konturów liści, 

kolorowanie, układanie 

Przebieg między 

przeszkodami. 

Berek 
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Poszukujemy odpowiedzi w 

czasopismach i literaturze dla 

dzieci – czy jesień musi być 

smutna? Gry i zabawy 

dydaktyczne o tematyce 

jesiennej, kategoryzowanie w 

podgrupach poszczególnych 

owoców. 

Pomoc uczniom w 

odrabianiu zadań domowych. 

własnych kompozycji, 

odbijanki z liści. 

Praca techniczna „Jesienne 

słoneczniki”. 

Mini dekoracje świetlicy. 
 

Zabawa „Jesienni ogrodnicy. 

Gry i zabawy z 

wykorzystaniem chusty 

KLANZA. 

 

28.09-02.10 Stop 

przemocy 

Poznajemy pojęcie agresji – 

pogadanka. Dlaczego warto 

być miłym i uprzejmym- 

burza mózgów. Uczymy się 

rozpoznawać różne uczucia i 

emocje na podstawie scen 

dramowych. Jak poradzić 

sobie z własnym gniewem? – 

swobodne wypowiedzi 

dzieci. „Kapelusz pełen 

uczuć” – pantomimiczne 

przedstawianie uczuć i 

sytuacji. Przypomnienie 

uczniom zwrotów 

grzecznościowych. 

Prawidłowe formy powitań . 

Gry i zabawy rozwijające 

logiczne myślenie. 

Wysłuchanie opowiadań G. 

Kasdepki pt.. ,,Nie rób 

drugiemu – co Tobie nie 

miłe”. Pomoc uczniom w 

odrabianiu zadań domowych. 

Nauka tańca integracyjnego z 

serii Klanza. 

 

Radosne drzewo dobrych 

uczynków. 

Wykonywanie pracy 

plastycznej 'Złota polska 

jesień”. 

 Zabawy z kartką i papierem 

wg indywidualnych 

pomysłów dzieci. 

 

Zabawy z wykorzystaniem 

chusty animacyjnej. 

 

 


