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300 szkół z całej Polski 
już po wakacjach 
rozpocznie MegaMisję. 
Jest to program 
Fundacji Orange 
i warto wiedzieć, że to 
jedyna ogólnopolska 
inicjatywa na rzecz 
edukacji cyfrowej 
w świetlicach. W roku 
szkolnym 2016/2017 
wybrane placówki 
będą realizować cykl 
zajęć. Uczniowie 
klas 1-3 wspierani 
przez wychowawców, 
będą wykonywać 
zadania i uczyć się 
zasad bezpiecznego 
korzystania z internetu 
i technologii, ale 
przede wszystkim 
dobrze się bawić. 
Kibicujemy MegaMisji 
i wpieramy ją jako 
patron medialny.

Zagadnienia Mega ważne
Pewnie zastanawiacie się, skąd wziął się taki pomysł? Nie trudno zauważyć, 

że coraz więcej dzieci korzysta z tabletów czy smartfonów, a swoją przygodę z in-
ternetem zaczynają już kilkulatkowie. O ile obsługa sprzętu nie przysparza im 
kłopotów, o tyle ze znajomością zasad bezpiecznego użytkowania bywa już go-
rzej. MegaMisja powstała po to, aby przygotować uczniów do ostrożnego, roz-
ważnego korzystania z technologii. Tak, by wyrabiać w nich pozytywne nawy-
ki owocujące w przyszłości. Dodatkowo program jest odpowiedzią na oczekiwa-
nia rodziców. Jak pokazuje sondaż wykonany przez MillwardBrown, aż 80 pro-
cent badanych postrzega świetlicę szkolną jako odpowiednie miejsce do tego, by 
uczyć najmłodszych zasad bezpiecznego korzystania z nowych mediów. 

Szkolne
świetlice
ruszają z

Do realizacji MegaMisji sala nie musi być wyposażona
w  komputery – wystarczy rzutnik lub tablica multimedial-
na. Jeśli go nie ma, można pożyczyć raz w tygodniu z innej sali.
Materiały, które otrzymujemy, są bardzo atrakcyjne, zarów-
no dla mnie jak i dla uczniów. Dzieci angażują się w zajęcia 
i  uwielbiają bohaterów z  cyfrowego laboratorium. Dla mnie 
ważne jest to, że w każdej chwili mogę liczyć na wsparcie me-
rytoryczne od Fundacji Orange. A  dodatkową motywacją do 
działania w  programie jest dla nas zdobywanie wirtualnych 
punktów, które możemy wymieniać na fajne nagrody dla na-
szej świetlicy. Dostaliśmy dużo zabawek, a ostatnio tablet, któ-
ry wywołał ogromną radość wśród uczniów. Jesteśmy wdzięczni 
za MegaMisję. – Sylwia Skierczyńska, wychowawczyni jednej 
z 50 świetlic, w których realizowany jest pilotaż MegaMisji.

Nauka przez zabawę
Raz w  tygodniu uczniowie wybranych 
do programu świetlic będą bawić się 
wraz z bohaterami bajki o cyfrowym la-
boratorium. Warto podkreślić, że Me-
gaMisja nie wymaga długiego siedze-
nia przy komputerze – większość zadań 
realizowana jest offline. Dzieci rysują, 
wycinają, dyskutują i  przy okazji przy-
swajają istotne informacje. Poznają za-
sady upubliczniania treści oraz ochrony 
swojej prywatności w  sieci. Dowiadu-
ją się o netykiecie w internecie i o tym, 
w  jaki sposób odróżniać treści wiary-
godne od niewiarygodnych. 

Świetlice z misją
Czy pamiętacie, że o  pilotażowej 

edycji pisaliśmy przy okazji wywia-
du z  Grzegorzem Kasdepke – ambasa-
dorem programu? W  ramach pilota-
żu 50 szkół podstawowych w całej Pol-
sce realizuje MegaMisję w swoich świe-
tlicach. Program spotkał się już z  po-
zytywnymi opiniami nauczycieli za-
angażowanych w  jego realizację. Te-
raz obejmie 300 placówek, czyli oko-
ło 5400 dzieci i  300 nauczycieli. Ale 
to nie wszystko – mamy dobrą wiado-
mość dla tych, którym nie udało się za-
kwalifikować do programu. Na stronie
www.megamisja.pl dostępne są dar-
mowe materiały, które może realizować 
każda szkolna świetlica!                               �
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treści

Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego

Joanna Hoffmann

1
Od lustra do lustra 
Gracze stają obok siebie, przyjmując role luster. Jedno dziecko podchodzi do nich kolejno, 
robi różne gesty i miny, a lustra je naśladują. Na zakończenie dziecko decyduje, które lustro 
najlepiej odzwierciedlało jego wyczyny. Zajmuje jego miejsce, a wówczas następny gracz 
ma szansę oceniania luster.

2 Europejski Dzień Ptaków 

Tylko pytania 
Uczestnicy dzielą się na dwie grupy i siadają na krzesłach ustawionych w dwóch rzędach na-
przeciwko siebie. Prowadzący wymyśla sytuację, na przykład: „idziemy do lasu i obserwuje-
my ptaki”. Na znak prowadzącego podchodzą do siebie pierwsze osoby z grup i zaczynają grać 
scenkę. Mogą się porozumiewać jedynie za pomocą pytań nawiązujących do wymyślonej sy-
tuacji. Jeśli ktoś użyje zdania twierdzącego lub za długo się zastanawia, siada na końcu kolejki, 
a jego miejsce zajmuje kolejny gracz. Wygrywa zespół, w którym nastąpiło mniej zmian. 

3
Kim
Prowadzący rozkłada na podłodze 9-12 elementów (świetnie nadają się do tego kartoniki z gry „Bystre 
oczko”). Uczestnicy mają minutę na zapamiętanie układu elementów. Po tym czasie prowadzący za-
krywa go, a dzieci rysują to, co zapamiętały. Za każdy prawidłowy element można dostać jeden punkt. 

4

5
Otwarcie sklepu
Jedno dziecko opuszcza pokój. Pozostałe zastanawiają się, jaki sklep chcą otworzyć; pie-
karnię, mięsny, warzywniak, a może aptekę? Każdy z graczy wymienia przedmiot, który 
można w tym sklepie kupić. Prowadzący zaprasza ponownie dziecko, które opuściło pokój, 
a ono po wejściu pyta: „Co można tutaj kupić?”. Natychmiast każdy z graczy wykrzykuje 
nazwę swojego przedmiotu głośno i tak długo, aż pytający odgadnie, jaki to sklep. 
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W świetlicy
nigdy się
nie nudzimy

Kto mieszka w lesie? 
Na kolorowych kartkach z bloku 
technicznego dzieci naklejają za-
suszone liście. Na innej kartce ry-
sują sylwetkę jeża; wypełniają go 
trójkątnymi kawałeczkami papie-
ru kolorowego i dorysowują bra-
kujące detale mazakiem. Goto-
wego jeża należy wyciąć i nakleić 
wśród liści. Można uzupełnić ob-
razek listkami wyciętymi za po-
mocą ozdobnych dziurkaczy.

Świetlica w Szkole 03/2016

WARSZTAT PRACY
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300 szkół z całej Polski 
już po wakacjach 
rozpocznie MegaMisję. 
Jest to program 
Fundacji Orange 
i warto wiedzieć, że to 
jedyna ogólnopolska 
inicjatywa na rzecz 
edukacji cyfrowej 
w świetlicach. W roku 
szkolnym 2016/2017 
wybrane placówki 
będą realizować cykl 
zajęć. Uczniowie 
klas 1-3 wspierani 
przez wychowawców, 
będą wykonywać 
zadania i uczyć się 
zasad bezpiecznego 
korzystania z internetu 
i technologii, ale 
przede wszystkim 
dobrze się bawić. 
Kibicujemy MegaMisji 
i wpieramy ją jako 
patron medialny.

Zagadnienia Mega ważne
Pewnie zastanawiacie się, skąd wziął się taki pomysł? Nie trudno zauważyć, 

że coraz więcej dzieci korzysta z tabletów czy smartfonów, a swoją przygodę z in-
ternetem zaczynają już kilkulatkowie. O ile obsługa sprzętu nie przysparza im 
kłopotów, o tyle ze znajomością zasad bezpiecznego użytkowania bywa już go-
rzej. MegaMisja powstała po to, aby przygotować uczniów do ostrożnego, roz-
ważnego korzystania z technologii. Tak, by wyrabiać w nich pozytywne nawy-
ki owocujące w przyszłości. Dodatkowo program jest odpowiedzią na oczekiwa-
nia rodziców. Jak pokazuje sondaż wykonany przez MillwardBrown, aż 80 pro-
cent badanych postrzega świetlicę szkolną jako odpowiednie miejsce do tego, by 
uczyć najmłodszych zasad bezpiecznego korzystania z nowych mediów. 

Szkolne
świetlice
ruszają z

Do realizacji MegaMisji sala nie musi być wyposażona
w  komputery – wystarczy rzutnik lub tablica multimedial-
na. Jeśli go nie ma, można pożyczyć raz w tygodniu z innej sali.
Materiały, które otrzymujemy, są bardzo atrakcyjne, zarów-
no dla mnie jak i dla uczniów. Dzieci angażują się w zajęcia 
i  uwielbiają bohaterów z  cyfrowego laboratorium. Dla mnie 
ważne jest to, że w każdej chwili mogę liczyć na wsparcie me-
rytoryczne od Fundacji Orange. A  dodatkową motywacją do 
działania w  programie jest dla nas zdobywanie wirtualnych 
punktów, które możemy wymieniać na fajne nagrody dla na-
szej świetlicy. Dostaliśmy dużo zabawek, a ostatnio tablet, któ-
ry wywołał ogromną radość wśród uczniów. Jesteśmy wdzięczni 
za MegaMisję. – Sylwia Skierczyńska, wychowawczyni jednej 
z 50 świetlic, w których realizowany jest pilotaż MegaMisji.

Nauka przez zabawę
Raz w  tygodniu uczniowie wybranych 
do programu świetlic będą bawić się 
wraz z bohaterami bajki o cyfrowym la-
boratorium. Warto podkreślić, że Me-
gaMisja nie wymaga długiego siedze-
nia przy komputerze – większość zadań 
realizowana jest offline. Dzieci rysują, 
wycinają, dyskutują i  przy okazji przy-
swajają istotne informacje. Poznają za-
sady upubliczniania treści oraz ochrony 
swojej prywatności w  sieci. Dowiadu-
ją się o netykiecie w internecie i o tym, 
w  jaki sposób odróżniać treści wiary-
godne od niewiarygodnych. 

Świetlice z misją
Czy pamiętacie, że o  pilotażowej 

edycji pisaliśmy przy okazji wywia-
du z  Grzegorzem Kasdepke – ambasa-
dorem programu? W  ramach pilota-
żu 50 szkół podstawowych w całej Pol-
sce realizuje MegaMisję w swoich świe-
tlicach. Program spotkał się już z  po-
zytywnymi opiniami nauczycieli za-
angażowanych w  jego realizację. Te-
raz obejmie 300 placówek, czyli oko-
ło 5400 dzieci i  300 nauczycieli. Ale 
to nie wszystko – mamy dobrą wiado-
mość dla tych, którym nie udało się za-
kwalifikować do programu. Na stronie
www.megamisja.pl dostępne są dar-
mowe materiały, które może realizować 
każda szkolna świetlica!                               �
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6
Sztafeta z wiaderkiem i kijkiem
Pierwszy gracz nakłada wiaderko na kij, po czym przekazuje je 
graczowi stojącemu po przeciwnej stronie, ten zaś przejmuje wiaderko 
na swój kij. Całość można także wpleść w tor przeszkód. Ważne jest, 
aby nie dotykać wiaderka rękami. Prowadzący przypomina dzieciom 
o zachowaniu bezpieczeństwa podczas tej zabawy. 

7 Światowy Dzień Uśmiechu

Balonowe uśmiechy
Dzieci nadmuchują białe balony, ale nie zawiązują ich. Gdy jeden 
uczestnik chwyta balon za „szyjkę”, inne dziecko rysuje balonowi 
oczy, nos i buzię z wieloma zębami. Kiedy wszystkie balony są 
gotowe, dzieci ustawiają się na linii startu i na umówiony sygnał 
wypuszczają balonik z ręki, a następnie próbują go schwytać, 
zanim upadnie na ziemię. 

8
Fruwające stwory 
Kilka dni wcześniej podczas spaceru dzieci zbierają kolorowe liście, 
po czym układają je między gazetami. Na zajęciach dzieci układają 
z liści różne stworki i doczepiają je do nitki. Gotowe girlandy 
wieszają w oknie. 

9
Transport słodyczy
W odległości 10 metrów od linii startu prowadzący ustawia 
miseczkę z cukierkami. Następnie dzieli dzieci na dwie drużyny 
i ustawia je w dwóch rzędach. Pierwsi gracze mają podbiec 
do miseczki, nabrać na łyżkę porcję cukierków i donieść je do 
wiaderka stojącego przed drużyną. Nie wolno podnosić słodyczy, 
które upadły na ziemię. Nagrodą dla drużyn są zdobyte cukierki.

10
Czy jesień musi być smutna?
Na błękitnym kartonie dzieci malują 
pień drzewa. Następnie za pomocą 
starej szczoteczki do zębów pryskają 
na rysunek, żeby uzyskać imitację 
odlatujących liści.
Pod drzewem można dokleić 
zasuszone lub sztuczne listki. 

11
Papierowy tygrys
Prowadzący przygotowuje zestaw kartoników z różnymi wyrazami. 
Następnie dzieli dzieci na dwie drużyny. Każda z nich otrzymuje 
zestaw kartek i nożyczki. Pierwszy gracz losuje wyraz i zamiast 
coś narysować, musi to wyciąć z papieru. Drużyna, która pierwsza 
odgadnie, o jaki wyraz chodzi – otrzymuje punkt. 

12
Abecadło świetlicowe
Uczestnicy siadają w kręgu na dywanie. Kolejno wymieniają nazwy 
przedmiotów znajdujących się w sali. Utrudnieniem jest fakt, że 
należy to robić w porządku alfabetycznym. Jeżeli dzieci nie znają 
jeszcze alfabetu, można im pokazać alfabet demonstracyjny. 

13
Plucie pestkami po śliwkach
Prowadzący dzieli dzieci na drużyny, a następnie częstuje śliwkami. 
Każde dziecko stara się wypluć pestkę jak najdalej od zaznaczonej 
linii. Wszystkie odległości sumuje się. Wygrywa drużyna, która 
osiągnęła najlepszy wynik. 
Uwaga! Po zakończeniu zabawy należy uprzątnąć boisko. 

14 Dzień Nauczyciela

Życzenia związane z literami
Pierwszy gracz zastanawia się nad wyrazem związanym ze szkołą 
i nauczycielami. Wyraz musi składać się z co najmniej siedmiu 
liter. Miejsce każdej litery gracz oznacza kółkiem narysowanym 
na kartce papieru. Drugi gracz może – w zależności od długości 
wyrazu – poprosić o odsłonięcie dowolnych liter. Pierwszy gracz 
wpisuje te litery, na przykład: 

Gdy gracz może podać całe rozwiązanie – świetlica – otrzymuje 
tyle punktów, ile sam ich dopisał do kółeczek. Jeżeli nie potrafi 
odszyfrować wyrazu, może poprosić o kolejną odsłonę, jednak za 
każdym razem traci punkt. 
Zliczanie punktów następuje wówczas, gdy każdy z graczy przy-
najmniej trzy razy uczestniczył w zabawie. 

15
Komu muchomorka?
Każde dziecko przynosi dwa 
ziemniaki. Mniejszy, po odcięciu 
końcówek, należy ustawić 
pionowo – to trzon grzybka. 
Większy, przecięty na pół, ma 
leżeć na pierwszym – to kapelusz. 
Ziemniaki można pomalować 
farbami plakatowymi. Kiedy 
wyschną, bardzo długo będą 
ciekawą ozdobą sali. 

16
Lubisz swojego sąsiada?
Wszyscy siedzą w kręgu na krzesełkach. Jedno dziecko nie ma 
krzesła; siedzi u kogoś na kolanach i pyta tę osobę:

– Lubisz swojego sąsiada?
Przy odpowiedzi „Tak”, wszyscy gracze przesuwają się o jedno krzesło 
dalej. Gdy odpowiedź brzmi „Nie”, dziecko zadaje następne pytanie:

– Kogo zatem lubisz?
Teraz może paść odpowiedź w rodzaju: „Wszystkie osoby 
w czerwonych koszulkach”. Osoby mające takie koszulki zamieniają 
się miejscami. Swojego miejsca szuka też osoba siedząca 
dotychczas na kolanach. Kto nie będzie miał miejsca, siada 
dowolnej osobie na kolanach i zaczyna zadawać pytania. 

17
Piosenka w kawałkach
Dzieci ustawiają się w parach, a nauczyciel prosi, by wybrały jakąś 
piosenkę. Każda para będzie ją śpiewać w następujący sposób: 
pierwsze dziecko wyśpiewa słowa nieparzyste, a drugie dziecko – 
parzyste. Zabawa tylko pozornie wydaje się łatwa. 

18

Kolorowy liść
Nauczyciel przygotowuje dla dzieci kolorowankę z liściem klonu 
(na środku kartki rysuje się liść, a dookoła niego cyrklem zaznacza się 
okręgi). Zadaniem dzieci jest pokolorowanie liścia w tonacji zimnej 
(na przykład niebieskiej), a tła w ciepłej. Powstanie wyjątkowy obrazek.

w t l a
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19
Łączący łańcuch
Pole gry jest podzielone na połowę, a dzieci stanowią dwie drużyny. 
Każda z nich próbuje wciągnąć rywali na swoje pole. Na pole 
przeciwnika można wejść tylko zachowując łączność z własnym –
np. stojąc na nim jedną nogą albo trzymając rękę czy ubranie stojącej 
tam osoby. Jeśli łańcuch się urwie, członkowie grupy muszą pozostać
na przeciwnym polu. 

20
Nowinki prasowe
Każde dziecko otrzymuje stronę z gazety, na której jest możliwie 
dużo tekstu. Prowadzący wydaje kolejno kilka poleceń – np.:
�  Wyszukajcie i podkreślcie jak najwięcej wyrazów składających 

się z co najmniej siedmiu liter. Dodatkowy punkt uzyska ten, 
kto znajdzie najdłuższy wyraz. 

�  Znajdźcie jak najwięcej nazw miast.
�  Wyszukajcie i zakreślcie jak najwięcej skrótów (USA, PO i tak dalej). 

21
Wzdłuż liny
Nauczyciel przeciąga linę przez różne miejsca w sali. Uczestnicy 
z zamkniętymi oczami muszą przejść po tej linie. 

22
Puzzle z map skarbów
Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy i przygotowuje 
mapę skarbów; tnie ją na kawałki, które chowa w różnych miejscach. 
Dwoje dzieci z każdej grupy otrzymuje informację, gdzie znajdują 
się dane kawałki mapy. Pozostali członkowie grupy rozchodzą 
się i próbują znaleźć poszukiwaczy skarbu z fragmentami mapy. 
Wygrywa grupa, która skompletuje wszystkie elementy. 

23
Kropka – kreska 
Każdy gracz otrzymuje swój numer. Wszyscy uderzają w uda 
w jednakowym rytmie mówiąc „kropka’, później klaszczą w dłonie 
mówiąc „kreska”. 
Dzieci wypowiadają następujące zdanie: „Kropka – kreska – numer 
2 woła – kropka – kreska – numer 5”. Jako pierwszy wymienia się 
swój własny numer. Wywołany kontynuuje. Jeśli ktoś wypadnie 
z taktu lub się przejęzyczy, otrzymuje na czoło kropkę z kremu. 
Zwycięża ten, kto na koniec zabawy ma najmniej kropek. 

24 Światowy Dzień
Origami

Nocny stróż 
Prowadzący rozdaje 
dzieciom kawałki papieru 
i uczy je, jak złożyć 
prostą sowę metodą 
origami (model można 
zaczerpnąć z Internetu). 
Gotową sylwetkę dzieci 
naklejają na czarny 
karton. Ze ścinków 
papieru kolorowego 
doklejają elementy drzewa 
i nocnego nieba. 

25
Historia
Prowadzący podaje każdemu uczestnikowi zabawy imię 
dowolnej osoby oraz nazwę przedmiotu. Następnie pierwsza 
osoba musi w ciągu minuty (odmierzanej klepsydrą) zacząć 
opowiadać historyjkę z użyciem podanych wyrazów. Zabawa 
trwa, póki wszyscy nie przedstawią swoich historyjek.
Mogą to być bardzo ciekawe i zabawne opowieści. 

26
Mistrz tańca z woreczkiem 
Wszystkim chętnym prowadzący rozdaje woreczki. Ochotnicy 
kładą je sobie na głowach i tańczą przy muzyce. Wygrywa osoba, 
której woreczek spadnie ostatni. Uczestnicy muszą pokonać 
w trakcie zabawy kilka przeszkód, np. przejść po ławeczce, 
przekroczyć zabawkę, przenieść kredkę, przejść przez obręcz.

27
Zestrzelić korki
W odległości 5 metrów ustawia się dziesięć korków, jeden obok 
drugiego. Gracz musi je zestrzelić za pomocą gumki i dziesięciu 
papierowych kuleczek. Za każdy przewrócony korek przysługu-
je jeden punkt. 

28
Matematyczna kostka
Dzieci siedzą w  kręgu na dywanie. Wybrana osoba rzuca kostką, 
a zadaniem pozostałych jest podać wyraz złożony z  tylu liter, ile 
jest wyrzuconych oczek. Jeśli zostanie wyrzucona jedynka – nastę-
puje dodatkowy rzut, jeśli dwa oczka – dziecko przekazuje kostkę 
osobie siedzącej po jej prawej stronie.

29
Razem
Prowadzący dzieli dzieci na małe grupy. Pomiędzy członkami każdej 
z nich należy umieścić balon. Na sygnał nauczyciela grupa musi do-
trzeć do celu nie gubiąc przy tym balonu. 

30
Mistrz celne oko
W arkuszu szarego papieru prowadzący wycina cztery otwory 
o różnej wielkości. Przyporządkowuje im odpowiednią liczbę 
punktów (1, 2, 3, 4), zapisując to obok otworów. Każde dziecko 
robi dwie papierowe kule z gazet. Wyznacza się następnie cztery 
osoby, które trzymają papier płasko około metra nad podłogą. 
Pozostałe dzieci rzucają z określonej odległości w otwory, 
aby zdobyć punkty. Po podsumowaniu punktów zwycięzca 
otrzymuje tytuł „Mistrza celne oko”. 

31
Ślepy chwyt
Prowadzący dzieli dzieci na drużyny: kasztanki, żołędzie, śliwki. Każda 
drużyna otrzymuje mały koszyk; zawodnik z  zasłoniętymi oczami 
biegnie z nim do stołu ustawionego ok. 3 metrów od linii startu. Gracz 
może zabrać ze stołu tylko „swój” owoc, ale nie kierując się dotykiem, 
tylko okrzykami kolegów. Po dotknięciu owocu gracz musi go zabrać 
do koszyka i  wrócić do drużyny (nawet, jeśli się pomylił). Wygrywa 
drużyna mająca najwięcej właściwych owoców. 

Literatura
Dahlke T., 365 gier i zabaw na każdy dzień roku, Wydawnictwo REA, 

Konstancin-Jeziorna 2005. 
Hirling H., Wielka księga 1000 zabaw dla dzieci i młodzieży, Wydaw-

nictwo Jedność, Kielce 2007.  
Malkiewicz M., Chodźmy się bawić. 150 zabaw dla dzieci, Wydawnic-

two Harmonia, Gdańsk 2011. 
Rożek K., Gry i zabawy w lesie, w klasie, na podwórku, Wydawnictwo 

Literat, Toruń 2014. 
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Wychowanie
przez piosenkę

Piosenka wyzwala twórczość dziecka 
i  ćwiczy jego pamięć. Warstwa tekstowa 
przekazuje określone treści, wzorce i war-
tości, stanowiąc jednocześnie źródło prze-
żyć o charakterze estetycznym.

Niniejsza bibliografia zawiera śpiewni-
ki, nuty, scenariusze zajęć i  inne materia-
ły dydaktyczne dotyczące nauki piosenek 

Bibliografia w wyborze

Elżbieta Trojan

Wychowanie przez piosenkę to kształ-
cenie do muzyki i przez nią. Celem jego 
jest harmonijny rozwój dziecka w  sfe-
rze intelektualnej, emocjonalnej i  spo-
łecznej, kształcenie zdolności i  wrażli-
wości muzycznej oraz przygotowanie 
do uczestnictwa w kulturze muzycznej.

dla dzieci w  młodszym wieku szkolnym, 
zamieszczone w  wydawnictwach zwar-
tych i w artykułach z czasopism. Zestawie-
nie ujmuje także dokumenty dźwiękowe –
płyty CD, DVD, CD-ROM, kasety dźwię-
kowe z nagraniami piosenek dla dzieci sta-
nowiące osobne wydawnictwa, jak i dołą-
czone do książek dokumenty dźwiękowe.

Wydawnictwa zwarte, dokumenty dźwiękowe:

Bajkowe piosenki, Sony BMG Music Entertainment Polska, Warszawa 
2007

Bayer K., Dominik-Stawicka D., Campbell K. (red.), Fiku-miku 
w kalendarzyku. Zabawy, piosenki i tańce na każdy miesiąc. Cz. 1-3, 
Małe Jeżyki, Bełchatów 2014 

Bayer K. (red.), Koszyk zdrowia, Małe Jeżyki, Bełchatów 2014 
Bissinger-Ćwierz U., Muzyka i ruch dla każdego, Klanza, Lublin 2007 
Bo w przedszkolu jest jak w domu. Piosenki i bajki dla maluszków uła-

twiające adaptację w  przedszkolu, Centrum Edukacyjne Bliżej 
Przedszkola, Kraków 2015 

Bogdanowicz M., W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspo-
magające rozwój dziecka, Harmonia, Gdańsk 2005 (do publikacji 
dołączone są 3 płyty CD) 

Brzechwa J., Bajki samograjki, Czytelnik, Warszawa 1989 
Buczyńska E., Uroczystości szkolne „Na cztery pory roku”. Wiersze, pio-

senki, przedstawienia, Fosze, Rzeszów 2008 
Ciarkowska J.U., Sienkiewicz M., Wilczewski A., Bajkowy świat na 

scenie, Innowacje, Ustroń 2001 
Cygan J., Moje piosenki dla dzieci, Morex, Warszawa 1998 
Dąbrowska R., O ziemi rodzinnej treści. Scenariusze uroczystości dla 

dzieci przedszkolnych i edukacji zintegrowanej z udziałem rodziców, 
Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków 2011 

Drzał E., Piosenki w  nauczaniu zintegrowanym, Harmonia, Gdańsk 
2000 

Forecka-Waśko K., W rytmie kroków i podskoków. Piosenki i zabawy 
muzyczne dla dzieci, Harmonia, Gdańsk 2011 

Forma B., Rok z piosenką. Piosenki dla dzieci na różne okazje, Bliżej 
Przedszkola, Kraków 2014

Gellner D., Skorupka A., Muzyczne rękawiczki. Piosenki dla dzieci, 
Pani Twardowska, Warszawa 2012 

Grochowalska-Wojciechowska K., Piosenki, zabawy i  scenki 
w przedszkolu, w szkole i w domu, Impuls, Kraków 2015 

Konieczny Z., Cuda, psoty i czary – piosenki według bajek E. Szwarca 
i J. Brzechwy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1996 

Loba-Wilgocka U., Piosenki dla dzieci na cały rok, Papilon, Poznań 
2008 

Smoczyńska-Nachtman U., Kalendarz muzyczny w  przedszkolu, 
Pani Twardowska, Warszawa 2012 

Szelc-Mays M., Tańce malowane. Podręcznik dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym, Universitas, Kraków 2003 

Wojakowski W., Wesołe nutki. Piosenki naszego dzieciństwa, Arysto-
teles, Warszawa 2010 

Zachwatowicz-Jasieńska K., Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli 
mali, Impuls, Kraków 2010 
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Artykuły z czasopism: 

Barcicka W., Scenariusz zajęć muzycznych dla klasy I, „Nauczanie 
Początkowe” 2013/2014, nr 1, s. 80-83

Broda-Bajak M., Muzyczne zabawy z wiosną w tle, „Bliżej Przedszko-
la” 2012, nr 3, s. 100-103 

Ciesielski R., Choć na chwilę być znów dzieckiem... Witolda Lutosław-
skiego piosenki dla dzieci, „Wychowanie Muzyczne” 2013, nr 5, s. 10-15 

Hoffmann J., Inscenizowanie pieśni w  szkole i  w  świetlicy, „Świetlica 
w Szkole” 2013, nr 1, s. 17-19 

Kucharczyk J., Rozśpiewana jesień czyli jak korzystać ze śpiewnika. 
Piosenki jesienne dla dzieci, „Świetlica w Szkole” 2013, nr 2, s. 11-12 

Smoczyńska U., Piosenka na lekcji muzyki, „Wychowanie Muzyczne” 
2015, nr 2, s. 30-39

Tomaszewska M., Muzyka, która stymuluje i rozwija. O potrzebie edu-
kacji muzycznej dzieci, „Życie Szkoły” 2014, nr 3, s. 14-15

Elżbieta Trojan 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu  

Piosenka jest dobra na wszystko.
Jeremi Przybora

Polub nas
na Facebooku!

www.facebook.com/swietlicawszkole
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Pędzle malarskie składają się z trzonka 
(o różnej długości), włosia (naturalnego 
lub syntetycznego) i skuwki łączącej 
włosie z trzonkiem.

Służą do
przenoszenia i nakładania

farby na malowaną powierzchnię. 
Pędzle mają zastosowanie w  różnych 

technikach, takich jak malarstwo olejne, 
malarstwo akrylowe, enkaustyka, malar-
stwo temperowe czy akwarela. Używa się 
ich także do malowania i pisania tuszem 
(kaligrafia), w  technikach rysunkowych 
(np. lawowanie) czy w  technice pastelo-
wej. Znajdują zastosowanie w  różnych 
technikach dekoratorskich, takich jak 
malowanie szkła, ceramiki, tkanin.

W zależności od użytego materiału pędz-
le różnią się sztywnością i grubością włosia. 

Formowane są w różne kształty, decy-
dujące o  wyglądzie zostawianego przez 
nie śladu na powierzchni płótna lub pa-
pieru. Najpopularniejsze są:

Dla prawidłowego funkcjonowania 
pędzli i  ich trwałości niezwykle waż-
ne jest systematyczne czyszczenie i  my-
cie pędzli oraz ich właściwe przechowy-
wanie. Należy pamiętać, aby po skończe-
niu pracy resztki farby zostały usunięte 
z  pędzli jeszcze przed ich zaschnięciem. 
Pędzle z  farb akwarelowych wystarczy 
wypłukać w czystej wodzie lub w wodzie 
z odrobiną szarego mydła. 

Malowanie farbami 
akwarelowymi

Akwarele to farby wodne, które są mie-
szanką pigmentu i  spoiwa (najczęściej 
guma arabska) oraz dodatków (miód, gli-
ceryna i  inne). Dobre jakościowo farby 
mają ciemne kolory; jeśli są jasne, inten-
sywne – to znaczy, że dodano biały wy-
pełniacz, który obniża jakość. Są dwa ro-
dzaje akwareli: suche krążki farby, które 
rozrabia się wilgotnym pędzlem, i  gęste 
farby z tubki. 

Jak malować akwarelami?
�  kolory będą jaśniejsze, jeżeli mocniej 

zmoczymy papier;
�  jasne kolory nie pokrywają ciemnych, 

dlatego należy zacząć malowanie od 
tych pierwszych;

�  farbę nakłada się stopniowo, cienkimi 
warstwami;

�  miejsc, które mają być białe, nie należy 
zamalowywać;

�  tło maluje się na mokrym papierze po-
ziomymi pociągnięciami pędzla, zaczy-
nając od góry. 

Charakterystyczną cechą farb akware-
lowych jest ich transparentność – więk-
szość osiąganych efektów polega na tym, 
że światło przenika przez farbę i  odbija 
się od papieru poprzez warstwę niekry-
jącej farby akwarelowej. W wersji podsta-
wowej malowanie akwarelą to efektowny 
i  „czysty” sposób pokrywania kolorem 
rysunków w ołówku. 

Literatura: 
Comella M.A., Szkoła rysowania i malowania. 

Techniki, wzory, materiały, eksperymen-
ty – krok po kroku, Klub dla Ciebie, Warsza-
wa 2009 

Cybulska-Piskorek J., Twórczość plastyczna
dziecka w  wieku przedszkolnym, WSiP, 
Warszawa 1976 

Daszyńska M., Malarskie techniki dekoracyj-
ne, WSiP, Warszawa 1992 

Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność 
dziecka. WSiP, Warszawa 1988 

Hohensee-Ciszewska H., ABC wiedzy o pla-
styce, WSiP, Warszawa 1988

Jabłońska A., Zabawy plastyczne, Świat Książ-
ki, Warszawa 1997 

Jabłońska A., Zabawy plastyczne. Część 2, 
Świat Książki, Warszawa 2000 

Kołtun A., Zajęcia plastyczne w świetlicy szkol-
nej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 
nr 8/1990 

Kwiatkowska M. (red.), Podstawy pedagogiki 
przedszkolnej, WSiP, Warszawa 1988

Lewicka J., 100 technik plastycznych, Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1973 

Mazepa-Domagała B., Z  zagadnień eduka-
cji plastycznej na poziomie kształcenia wcze-
snoszkolnego – strategia projektowania dzie-
cięcych działań plastycznych oparta na ro-
zumieniu, interpretacji i  tworzeniu przeka-
zów wizualnych, [w:] red. Juszczyk S., Ki-
siel M., Budniak A., Pedagogika przed-
szkolna i  wczesnoszkolna w  sytuacji zmia-
ny społecznej, kulturowej i  oświatowej. Stu-
dia – rozprawy – praktyka, Katedra Pedago-
giki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. 
Katowice 2011 

Misiurska A., Kalendarz plastyczny w  przed-
szkolu, WSiP, Warszawa 1995 

Popek S., Metodyka zajęć plastycznych w  kla-
sach początkowych, WSiP, Warszawa 1984 

Sienkiewicz-Karczmarzyk M., Zajęcia pla-
styczne w świetlicy, „Życie Szkoły” nr 9/2004 

Szuman S., Sztuka dziecka. Psychologia twór-
czości rysunkowej dziecka, WSiP, Warsza-
wa 1990 

Watt F., Szkoła malowania, Delta W-Z, War-
szawa (brak roku wydania) 

Wiech A., Wiech Z., Poradnik dla wychowaw-
ców świetlic szkolnych, Warszawa 1975

Wiszniewska A. (red.), Praca wychowawcza 
w świetlicy szkolnej, Warszawa 1978 

https://pl.wikipedia.org 

Joanna Hoffmann
 redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole”, 

kierownik świetlicy
w Szkole Podstawowej w Bojszowach 

Zajęcia manualne
w świetlicy
Joanna Hoffmann 

Pędzel to jedno z głównych narzędzi 
pracy artysty malarza. Od jego wła-
ściwego doboru zależy komfort pra-
cy i  jej końcowy efekt. Każda techni-
ka malarska wymaga zastosowania 
pędzli z odpowiedniego rodzaju wło-
sia o właściwej długości, uformowane-
go w określany kształt. 

Techniki malarskie cz. II

Pędzel okrągły

Pędzel płaski

Pędzel orzechowy

Pędzel wachlarzowy

Pędzel wzornikowy

Pędzel do lawowania
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Konik morski
mistrz kamuflażu z głębin

Cel główny:
�  poznanie dziwnej morskiej ryby – 

konika morskiego. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
�  wypowiada się na określony temat, 

wykorzystując wiadomości uzyska-
ne z różnych źródeł; 

�  współpracuje w grupie podczas za-
bawy ruchowej;

�  wykonuje pracy plastycznej z moty-
wem morskim i konika morskiego; 

�  traktuje wróżbę jako zabawę; 
�  bogaci słownictwo związane z te-

matyką zajęć. 

Metody pracy:
�  pokaz;
�  pogadanka;
�  praktyczne

działanie. 

Środki:
�  labirynt z hasłem;
�  zdjęcia zwierząt, które stosują 

kamuflaż;
�  zdjęcia koników morskich; 
�  kolorowy karton;
�  blok techniczny z nadrukowanym 

obrazem dna morskiego i szablo-
nem konika morskiego;

�  farby plakatowe;
�  piłka;
�  celtycki zodiak zwierzęcy;
�  tabliczki z imionami dzieci. 

Przebieg zajęć

Część wstępna 

Labirynt z hasłem 
Zadaniem dzieci jest po-

móc robaczkowi w wyjściu 
z  labiryntu. Po drodze ro-
baczek zjada literki, któ-
re utworzą hasło związane 
z zajęciami. 

 
Hasło: Mistrz kamuflażu 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Joanna Hoffmann
Część zasadnicza

Kamuflaż 
Prowadzący wyjaśnia dzieciom poję-

cie kamuflażu oraz prezentuje zwierzęta, 
które najciekawiej potrafią wykorzystać 
tę technikę ukrywania. 

Kamuflaż:
�  dostosowanie barwy, kształtów, 

ruchów swojego ciała do elementów 
otaczającego je środowiska

�  pogarszanie swej widoczności 
poprzez uwalnianie specjalnych 
substancji chemicznych do otoczenia

Więcej ciekawych zdjęć można odszu-
kać na stronie http://animalus.blog.pl 

Konik morski – mistrz kamuflażu 
Nauczyciel opowiada dzieciom:
Koniki morskie to ryby o  bardzo cie-

kawym kształcie. Wyglądem przypo-
minają koniki szachowe. Są mistrza-
mi kamuflażu: potrafią zmienić kolor 
i upodobnić się do otoczenia. Bardzo po-
woli pływają. Aby złapać zdobycz, długo 
wyczekują, aż sama do nich przypłynie. 

Jak na ryby, koniki rozmnażają się 
w  nietypowy sposób. Samiczka składa 
około 1500 jajek do torby samca. To sa-
miec przejmuje obowiązki macierzyń-
skie i  inkubuje jajeczka. Po około 45 
dniach młode koniki wychodzą z  torby 
i zaczynają samodzielne życie.

Niestety, wskutek działań człowieka 
i zmniejszania się zasobów raf koralowych 
gatunkowi grozi wymarcie. By temu prze-
ciwdziałać, koniki morskie zostały objęte 
ochroną. Możemy je oglądać i podziwiać 
w oceanariach.

Koniki morskie – zabawa ruchowa
Prowadzący dzieli dzieci na dwie dru-

żyny: koniki morskie i  raki. Przed roz-
poczęciem zabawy opowiada dzieciom, 
że czasami małe raki wdrapują się na 
grzbiety koników morskich bez ich wie-
dzy i tym sposobem wędrują po morzu. 

Do zabawy potrzebna 
będzie piłka. Każdy rak 
wdrapuje się na grzbiet 
konika morskiego. Koni-
ki morskie wędrują po bo-
isku, a  raki podają sobie 
nawzajem piłkę, starając 
się nie upuścić jej na zie-
mię. Jeśli piłka upadnie, 
raki zeskakują z  grzbie-
tów kolegów i  ucieka-
ją. Koniki morskie przej-
mują piłkę i  próbują nią 
uderzyć w  uciekających. 
Nie mogą biegać z  piłką 
w  ręce, lecz – nie rusza-
jąc się z miejsca – muszą fo
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Formy pracy:
�  indywidualna;
�  zbiorowa;
�  grupowa. 
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podawać ją kolegom lub celować od razu 
w  przeciwników. Mogą natomiast biegać 
po boisku, kiedy nie trzymają piłki. Po 
upływie minuty, jeśli nie został uderzony 
rak, który upuścił piłkę lub przynajmniej 
trzej jego koledzy, obydwie drużyny za-
mieniają się rolami i zadaniami. W prze-
ciwnym razie grę wznawia się bez zmian. 

 Czy kamuflaż może być trudny? – 
zabawa plastyczna 
Prowadzący rozdaje dzieciom arkusze 

papieru z  podmalowanym tłem i  szki-
cem konika morskiego na środku. Zada-
niem uczestników jest domalowanie ko-
lorowych plan na sylwetce konika mor-
skiego za pomocą farb plakatowych od-
bijanych opuszkiem palca. 

Część końcowa 

Zaprezentowanie prac dzieci w galerii 
świetlicowej.  �

Literatura:
Giacome E., Schiavetta M., Zabawa na każ-

dy dzień. 183 zabawy grupowe, Wydawnic-
two Jedność, Kielce 1998. 

Tulloch F., I główka pracuje. Zabawy i mądre 
gry odpędzające nudę i  rozwijające umysł, 
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2010. 

http://wiedzapradawna.pl  

Joanna Hoffmann
redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole”,

kierownik świetlicy
w Szkole Podstawowej w Bojszowach

Malowanie
„mokre w mokrym”

Grubym pędzlem lub gąbką zwilżamy 
całą powierzchnię białego papieru i farba-
mi akwarelowymi malujemy na nim kolo-
rowe plamy. Nadajemy im ogólny kształt 
tego, co mamy zamiar wyrazić w pracy. Je-
żeli ma to być np. wiązanka kwiatów,  ma-
lujemy plamy przypominające formy róż-
nych kwiatów, jeżeli widok miasta, plamy 
powinny odpowiadać kształtom dachów, 
ścian, okien itp. Ponieważ farba akwa-
relowa na mokrym papierze rozchodzi 
się, plamy będą nieco zdeformowane i po 
brzegach trochę jaśniejsze. 
Po wyschnięciu pracy, przy 
użyciu cienkiego pędzla za-
nurzonego w czarnym tuszu 
(lub cienkopisu) podkreślić 
można powstałe walory lub 
domalować nowe elemen-
ty, np. w kwiatach można za-
rysować poszczególne płatki 
i środki, w liściach żyłki…

Malowanie 
na zmiętym 
papierze 

Sposobem na urozmaice-
nie powyższej techniki jest –
przed rozpoczęciem pracy –
zgniecenie papieru w kulkę 
i  zanurzenie go pod wodą. 
Następnie należy rozprostować papier 
i  malować akwarelą wg wcześniejszych 
wskazówek. 

Malowanie
akwarelą z pastą

Na porcelanowy talerzyk wyciskamy 
trochę białej pasty do zębów i mieszamy 
ją z rozrobioną wodną farbą akwarelową. 
Powstałą w  ten sposób farbą, która jest 
kryjąca, można malować pędzlem szcze-
cinowym na każdym gatunku papieru. 
Barwy są rozbielone i subtelne. �

ZRÓB TO Z NAMI
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Murena wstążkowa
– rybi akrobata

Cel główny:
�  poznanie ciekawego drapieżnika 

morskiego. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
�  posługuje się w trakcie wypowiedzi 

poznanym słownictwem;
�  współpracuje w grupie;
�  potrafi nazwać i wskazać na ilu-

stracji różne gatunki ryb; 
�  sprawnie posługuje się odpowied-

nią techniką w czasie przygotowa-
nia pracy plastycznej. 

Metody pracy:
�  pokaz;
�  pogadanka;
�  praktyczne

działanie. 

Środki:
�  kartka papieru;
�  ołówek; 
�  czarny mazak;
�  kredki;
�  wstążki na patyczku; 
�  rybki na klamerkach 

do bielizny (punkty); 
�  rozsypanka słowna 

z obrazkami; 
�  ilustracja;
�  klepsydra minutowa;
�  zestaw pytań do ilustracji; 
�  film;
�  uzupełnianka wyrazowa;
�  słoiki;
�  materiały plastyczne. 

 Przebieg zajęć

Część wstępna 

 O czym będą zajęcia? –
 zabawa rysunkowa
Prowadzący proponuje dzieciom zaba-

wę rysunkową. W tym celu dzieli dzieci 
na grupy. Każda grupa otrzymuje kartkę 
papieru, czarny mazak, ołówek i  koloro-
we kredki. Na otrzymanym arkuszu pa-
pieru dzieci rysują ołówkiem esy-floresy 
pamiętając, że linie muszą się przecinać. 
Następnie żółtą kredką dzieci musza po-

Scenariusz zajęć świetlicowych

Renata Zielińska 

kolorować niektóre z  kształtów przypo-
minających ryby – należy pamiętać, żeby 
się ze sobą nie stykały. Tak samo postępu-
ją używając zielonej i  czerwonek kredki. 
Następnie czarnym flamastrem obryso-
wują kształty ryb. Pozostałe powierzch-
nie kolorują na niebiesko – powstanie 
w ten sposób woda, w której pływają ryby. 

Po wykonaniu obrazków nauczyciel 
tłumaczy dzieciom, że na zajęciach prze-
niosą się w morskie głębiny, by poznać ry-
biego akrobatę. Następnie rozdaje uczest-
nikom kolorowe wstążki tłumacząc, że na-
zwa tej ryby jest związana z otrzymanym 
rekwizytem. 

Podczas zajęć dzieci otrzymają spe-
cjalne rybki na klamerkach (punkty) za 
aktywność. 

Część zasadnicza 

Zadanie 1: 
Rozsypanka słowna
Prowadzący prezentuje dzieciom plan-

szę z  różnymi rybami i  literkami. Zada-
niem dzieci jest ułożenie literek we wła-
ściwej kolejności. 

 Hasła: rekin, flądra, węgorz, sum, 
szczupak, murena. 

Zadanie 2: 
Test pamięci 
Nauczyciel przez minutę pokazuje dzie-

ciom rysunek. Zadaniem dzieci jest zapa-
miętanie jak największej ilości szczegółów. 

 
Prowadzący przewraca kartkę i zadaje 

dzieciom pytania:
�  Czy statek podwodny ma jedno czy dwa 

okienka?
�  Co znajduje się tuż za krabem?
�  Ile kominów ma wrak statku?
�  Ile małych rybek płynie jedna za drugą?
�  Czy jest tam rekin?

Zadanie 3: 
Puzzle 
Prowadzący wręcza grupom koperty 

z  puzzlami – są w  nich pocięte fotogra-
fie różnych gatunków muren: cętkowa-
nej, hawajskiej, olbrzymiej, wstążkowej 
i  zebry. Zadanie polega na ułożeniu ca-
łego obrazka. fo
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Formy pracy:
�  indywidualna;
�  zbiorowa;
�  grupowa. 
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Zadanie 4: 
 Prezentacja mureny wstążkowej – 
uzupełnianka wyrazowa 
Wychowawca opowiada dzieciom o ży-

ciu mureny i  prezentuje film: http://www.
sadistic.pl/murena-wstazkowa-w-ruchu-
vt134982,30.htm

Murena wstążkowa mieszka na dnie 
...................... (oceanu). Ma bardzo sil-
nie wydłużone, cienkie ciało z wysoką, 

...................... (żółto) ubarwioną płetwą 
grzbietową. Murena wstążkowa żeru-
je ...................... (nocą), żywiąc się ma-
łymi ...................... (rybami). W  ciągu 
dnia zagrzebuje się w  piaszczystym 
lub mulistym dnie, zwykle w  pobli-
żu ...................... (raf koralowych), cza-
sami kryje się w szczelinach skalnych. 
Murena wstążkowa porusza się jak 
rybi ...................... (akrobata).

Część końcowa 

Zabawa ze wstążkami 
Dzieci, które otrzymały najwięcej kla-

merek, mogą poprowadzić zabawę rucho-
wą ze wstążkami. Po włączeniu muzyki 
zaczynają tańczyć, wymachując w  rytm 
muzyki kijkami – przy każdym ruchu 
wstążki pięknie falują w powietrzu. Gdy 
muzyka cichnie, dzieci nieruchomieją. 
Dla urozmaicenia należy zmieniać rytm 
muzyki, np.  z wolniejszej na szybszą. 

Po zakończeniu zabawy dzieci na pew-
no zauważą, skad wzięła się nazwa ryby, 
którą poznały na zajęciach.  �

Literatura: 
I  główka pracuje. Zabawne i mądre gry odpę-

dzające nudę i  rozwijające umysł, Wydaw-
nictwo Jedność, Kielce 2010. 

Mały artysta. Rysowanie, Firma Księgarska 
Olesiejuk, Poznań 2012. 

www.strefarodzinnejzabawy.pl 
http://www.sadistic.pl/murena-wstazkowa-

w-ruchu-vt134982,30.htm 

Malowanie akwarelą 
i flamastrami 
wodorozcieńczalnymi

Na kartce rysujemy flamastrami wo-
dorozcieńczalnymi dowolny motyw. Tak 
przygotowany rysunek wypełniamy farą 
akwarelową – kontur się rozmywa. Pa-
miętamy, żeby kolejną warstwę malować 
po wyschnięciu poprzedniej.

Malowanie farbami 
akwarelowymi  
i tuszami 
wodoodpornymi

Na arkuszu bloku technicznego rysu-
jemy piórkiem zanurzonym w tuszu wo-
doodpornym (może też być flamaster 
wodoodporny) wybrane elementy krajo-
brazu oraz kilka  poziomych linii. Cien-
kim pędzlem wypełniamy białe prze-
strzenie. Zanim zamaluje się kolejne pasy, 
trzeba odczekać, aż wyschną już poma-
lowane, w  przeciwnym razie kolory wy-
mieszają się.

Malowanie 
z wyklejanką

Wyklejamy główną kom-
pozycję ścinkami tkaniny 
lub bibuły. Tło malujemy 
dowolnymi farbami.

Malowanie 
akwarelą 
i farbką 
spożywczą

Malujemy dowolny obra-
zek farbami akwarelowymi.
Kiedy podłoże jest jeszcze 
mokre, rozsypujemy na nim 
farbkę spożywczą, np. do ma- 
lowania jajek.                      �

Zadanie 5: 
Moje akwarium – zabawa plastyczna
Nauczyciel rozdaje grupom materiały pla-

styczne (ścinki papieru kolorowego, bibułkę, 
wydrukowane rybki, klej) i  średniej wielko-
ści słoiczek. Zadaniem dzieci jest oklejenie 
słoiczka – czyli stworzenie akwarium. 

Po wykonaniu każdego zadania dzieci 
otrzymują klamerki za aktywność. 

Renata Zielińska 
nauczycielka w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku

(akrobata).
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A – jak amur,
B – jak brzana...”
– świat ryb 

Cel główny: 
�  poznanie nazw ryb.

Cele szczegółowe: 
�  wzbogacanie wiadomości

o różnych gatunkach ryb
i specyfice ich życia,

�  rozwiązywanie zagadek 
językowych; 

�  zaznajomienie z twórczością 
J. Brzechwy; 

�  rozwijanie wyobraźni; 
�  rozwijanie inwencji twórczej 

poprzez działanie praktyczne. 

Metody pracy: 
�  podająca;
�  aktywizująca;
�  praktycznego

działania. 

Środki: 
�  atlas ryb;
�  zagadki o rybach; 
�  plansza z alfabetem; 
�  kolorowe kółeczka różnej wielkości 

do origami;
�  klej;
�  kolorowy karton;
�  kreda;
�  tekst wiersza „Ryby” J. Brzechwy;
�  nagranie piosenki „Ryby, żaby 

i raki” . 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Barbara Kulesza

Przebieg zajęć

Cześć wstępna

Zagadki o rybach 
Prowadzący odczytuje dzieciom zagadki:
 
Ta największa w Polsce ryba
przy dnie lubi pląsać.
Bardzo łatwo ją rozpoznać
po sumiastych wąsach. (sum)

Pływanie w stawie
ćwiczy starannie,
aby raz w roku
popływać w wannie. (karp)

Żyje najczęściej w oceanie,
więc go nie spotkasz raczej,
kochanie. 
Ale nie żałuj, bo ma w swej paszczy
cały garnitur zębów
strasznych. (rekin)

Ta ryba jak żmija się wije;
kształtem też przypomina żmiję.
 (węgorz)
Ryba – rozbójnik
żyje w naszych rzekach.
Przed nią każda mniejsza
ze strachu ucieka. (szczupak)

Na ciele poprzeczne paski,
w nazwie rumak się ukrywa.
Dla tego będą oklaski,
kto wie, jak ta ryba się nazywa.
 (okoń)

Po odgadnięciu wszystkich zagadek 
dzieci ustalają, o  czym będzie mowa na 
dzisiejszych zajęciach. (o rybach)

Część zasadnicza 

Spotkanie z Janem Brzechwą 
Prowadzący czyta dzieciom wiersz 

„Ryby” J. Brzechwy. Zadaniem dzieci jest 

Formy pracy: 
�  indywidualna;
�  zbiorowa. 

„

policzenie gatunków ryb wymienionych 
w  wierszu. Następnie wychowankowie 
wymieniają zapamiętane z  wiersza na-
zwy ryb (leszcz, sum, karp, łosoś, fla-
dra, szczupak, okoń, sandacz, śledź, płot-
ka, karaś, kilka, sardynka), jednocześnie 
wskazując je w atlasie lub na planszy dy-
daktycznej. 
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Technika typu 
„zamarznięte okno”

Kartkę papieru pędzlujemy czystą wodą 
i  malujemy na mokrym papierze duże 
plamy wyraźnymi kolorami, pozwalając 
przy tym farbom rozlać się i wymieszać. 
Można pochlapać lub pokropić papier 
farbami. Następnie przykładamy do ob-
razka delikatnie zmiętą plastikową folię. 
Odkładamy pracę do wyschnięcia. Naza-
jutrz zdejmujemy folię i  oglądamy wzo-
ry przypominające okna zamarznięte
w zimowy poranek.

Malowanie
na flizelinie

Dwa jednakowe arkusze  flizeliny 
składamy klejowymi stronami do środ-
ka i przeprasowujemy żelazkiem, łącząc 
je. Moczymy arkusz bardzo mocno  i na 
mokrym malujemy farbami akwarelo-
wymi – kolory będą się przenikać. Kie-
dy praca wyschnie, dodajemy elementy 
markerem wodoodpornym.

Malowanie 
tuszami

Kolorowe tusze mają bar-
dzo intensywne barwy. Aby 
uzyskać jaśniejszy odcień, 
można tusz nieco rozcień-
czyć wodą. Malowanie kolo-
rowymi tuszami nadaje się ra-
czej na małe formaty papieru 
o gładkich powierzchniach.

Technika 
błyszczącego 
tuszu

Malujemy kolorowymi tuszami na śli-
skim, błyszczącym papierze. Praca wyko-
nana w tej technice podobna jest do fotogra-
fii lub barwnej ilustracji z czasopisma. �

Spotkanie z piosenką 
Dzieci słuchają piosenki „Ryby, żaby 

i  raki” w  wykonaniu Krystyny Sien-
kiewicz (jest dostępna na https://www.
youtube.com). Następnie wszyscy próbu-
ją zaśpiewać refren. 

węgorz

makrela
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 Rybi alfabet – 
zabawa  słowno-obrazkowa
Prowadzący przygotowuje specjalną 

tablicę na której zostaje umieszczony al-
fabet. Dzieci wspólnie (z pomocą nauczy-
ciela) próbują dopasować nazwy gatun-
ków ryb do poszczególnych liter alfabetu: 

a  – amur
b – brzana
c – ciernik
d – dorsz
f – flądra
g –gupik
h – halibut

i – iglicznia
j – jesiotr
k – karp
l – leszcz
ł – łosoś
m – makrela
o – okoń

p – pstrąg
r – różanka
s – szczupak
ś – śliz
t – tołpyga
u – ukleja
w – węgorz

Po wspólnym koncertowaniu nauczy-
ciel prosi wychowanków o  wymienienie 
nazw innych stworzeń żyjących w wodzie.

 Podwodny świat –
praca plastyczna 
Nauczyciel zaprasza dzieci do stolicz-

ków, gdzie leżą przygotowane materiały 
plastyczne: kolorowe kartony, kółeczka 
origami i  klej. Zadaniem uczestników 
jest wykonanie pracy plastycznej zwią-
zanej z podwodnym światem. 

Rybki i rekiny – zabawa ruchowa
Dzielimy dzieci na dwie grupy i  wy-

bieramy 2 osoby, które będą rekinami. 
Za pomocą kredy wyznaczamy na pod-
łodze 2 pola dla rybek, a pomiędzy nimi 
pole dla rekinów. Zadaniem rybek jest 
przemieszczanie się z  jednego pola na 
drugie tak, żeby nie dać się złapać reki-
nowi. Zabawa kończy się, kiedy wszyst-
kie rybki zostaną złapane.

Część końcowa 

To potrafię – podsumowanie zajęć 
Uczestnicy siedzą w  kręgu. Pierw-

sza osoba rozpoczyna zabawę, mówiąc: 
„Dzisiaj nauczyłam się, że istnieje wiele 
gatunków ryb, na przykład ...................”.

Kolejne dzieci wymieniają inne ryby 
(żadna nazwa nie może się powtórzyć). �

Literatura 
Portmann R., Gry i zabawy kształtujące pew-

ność siebie, Wydawnictwo Jedność, Kielce 
2001. 

http://www.rtw.org.pl/atlas 
http://zagadkidladzieci.net 

Barbara Kulesza
nauczycielka świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi
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Rekiny 
Cel główny:
�  poznanie wspaniałego morskiego 

myśliwego – rekina. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
�  wypowiada się na temat rekinów

na podstawie tekstu i ilustracji;
�  wykonuje polecenia i ćwiczenia;
�  potrafi wykonać piórnik-rekina

według podanego pomysłu;
�  prawidłowo łączy materiały; 
�  aktywnie uczestniczy w zabawach. 

Metody pracy:
�  pokaz;
�  pogadanka;
�  praktyczne

działanie. 

Środki:
�  zaszyfrowana zagadka;
�  prezentacja fotograficzna; 
�  opaski na oczy;
�  różne przedmioty

ze świata przyrody;
�  stoper; 
�  papier;
�  mazak;
�  pionek;
�  kostka;
�  chusteczki;
�  olejek zapachowy; 
�  papierowa rolka

po papierze toaletowym;
�  nożyczki;
�  skrawki białego papieru; 
�  klej;
�  ołówek. 

Przebieg zajęć

Część wstępna 

 Wspaniały morski myśliwy –
zaszyfrowana zagadka
Nauczyciel prezentuje dzieciom plansze 

z alfabetem oraz z numerami i symbolami.  

Scenariusz zajęć świetlicowych

Ewa Szczepanek 

Część zasadnicza

Rekiny – prezentacja fotograficzna 
Nauczyciel prezentuje dzieciom foto-

grafie odszyfrowanych gatunków reki-
nów oraz podaje kilka informacji o nich.

Rekin wielorybi
jest największą znaną rybą, łatwo rozpozna-
walną po specyficznym ubarwieniu zwa-
nym szachownicą – jest ono indywidualnym 
kodem symboli, wyjątkowym dla każdego 
osobnika; jest łagodny; nieprowokowany 
nie stanowi zagrożenia dla człowieka;

Żarłacz biały (rekin ludojad) 
jeden z największych rekinów drapieżnych, 
agresywny i niebezpieczny dla człowieka; 
ma doskonały węch; pływa zwinnie i szyb-
ko; jako jedyny rekin wystawia głowę z wody, 
by obserwować ofiarę; poluje na foki i delfi-
ny, zjada duże ryby i żółwie morskie

Rekin młot 
(głowomłot pospolity)

jego pysk przypomina spłaszczony i rozcią-
gnięty młot; jego pole widzenia obejmuje 
pełne 360 stopni; dzięki zdolności widzenia 
stereoskopowego potrafi ocenić odległość 
dzielącą go od celu

Rekin grenlandzki (polarny)
jedno z najdłużej żyjących zwierząt, 
potrafi przeżyć ponad 200 lat; wę-

druje stadami; w jego żołądku znajdo-
wano szczątki reniferów i niedźwiedzi po-

larnych; aż 1/3 masy ciała tego rekina stano-
wi wątroba, z której ludzie pozyskują olej

Długoszpar (żarłacz olbrzymi)
bywa nazywany rekinem słonecznym, ponie-
waż lubi  wygrzewać się na słońcu tuż pod 
powierzchnią wody; pływa powoli i z otwartą 
paszczą, filtrując w ciągu doby do 2 tys. ton 
wody; jego olbrzymia szczęka otwiera się na 
szerokość 1 metra; długoszpar jest spokojny, 
łagodny i niegroźny dla człowieka
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Formy pracy:
�  indywidualna;
�  zbiorowa;
�  grupowa. 

przyrody;
nie stan

Żarłacz biały (rekin ludojad) 
h kinów drapapapieżnych, 

d
wa

larnyc
wi wąt

Następnie dzieli dzieci na grupy i każdej wręcza zaszyfrowaną wiadomość:

A B C D E

F G H I J

K L Ł M N

O P R S T

U W Y Z Ż

5 11 9 9 5 23 9

25 1 13 1 3 9 1 13 23

5 11 9 14 13 20

5 11 9 7 5 1 11 9

13 21 7 19 17 1

1 3 5

6 7 9 10

11 13 14

17 19 20

21 23 25

wspaniali
morscy
myśliwi
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Jak działają nasze zmysły? – zabawy 
Wychowawca tłumaczy dzieciom, że re-

kiny mają świetnie rozwinięte zmysły, dla-
tego są skutecznymi drapieżnikami. Pod-
czas kolejnych zabaw dzieci będą miały 
możliwość sprawdzenia swoich zmysłów. 

Rach-ciach i wiem, jaki to dźwięk
Dzieci mają zawiązane oczy. Nauczy-

ciel kładzie na stole różne przedmioty (ka-
mienie, gałązki, szyszki, liście itp.), po czym 
tworzy jakiś dźwięk, na przykład stuka-
jąc szyszką o blat stołu. Kiedy odkłada ten 
przedmiot i  mówi: „Rach-ciach”, dzieci 
zdejmują opaski. Starają się jak najszybciej 
dotknąć przedmiotu, który był wykorzy-
stany przy wytwarzaniu dźwięku. Dziecko, 
któremu się to najszybciej uda, przejmuje 
rolę nauczyciela i rozpoczyna następną run-
dę, gdy wszyscy pozostali założą opaski. 

Kto znajdzie szyszkę?
Nauczyciel podaje nazwę przedmio-

tu, który trzeba odnaleźć w ściśle określo-
nym czasie, na przykład w ciagu 1 minu-
ty. Uczestnicy rozpoczynają poszukiwa-
nia – wygra ten, kto znajdzie jak najwięcej 
sztuk wskazanego przedmiotu (np. szy-
szek). W  kolejnej rundzie dzieci szukają 
innej rzeczy. 

Ręka czy noga? 
Prowadzący rozpościera palce na papie-

rze i  obrysowuje kontur swojej dłoni. Za-
znacza na nim kółka, na których będą usta-
wiane pionki. W  co drugim kółku zapisu-
je symbol „S” (jak „stopa”), a w pozostałych 

„R” („ręka”). Tylko pierwsze kółeczko nie 
ma oznaczenia. Dowolne dziecko stawia

pionek na pierwszym wolnym miejscu 
i rzuca kostką. Zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara przesuwa pionek o  tyle miejsc, 
ile jest oczek na kostce. Jeśli się zatrzyma na 
polu oznaczonym literką „S”, zdejmuje buty 
i skarpetki. Nauczyciel zawiązuje mu oczy, 
a dziecko siedzące po lewej stronie kładzie 
przed nim jakiś przedmiot. Gracz musi zi-
dentyfikować tę rzecz przez dotyk stopą. Je-
śli mu się uda, otrzymuje żeton-punkt. Na-
stępnie przekazuje opaskę sąsiadowi sie-
dzącemu po lewej stronie, który wyrzuca 
kostkę i kontynuuje grę. Jeśli dziecko usta-
wi pionek na symbolu „R”, musi dotykiem 
rąk odgadnąć, jaki przedmiot otrzymało 
od sąsiada. Zabawa kończy się, gdy pionek 
dotrze do pustego pola. Dzieci liczą swoje 
żetony i sprawdzają, kto zwyciężył. 

Pies tropiący
Jedno dziecko ma zawiązane oczy i klę-

ka na podłodze. Pozostałe dzieci tworzą 
krąg i  również klękają. Nauczyciel nasą-
cza chusteczkę do nosa kilkoma kroplami 
olejku zapachowego i wręcza ją jednemu 
z uczestników. Pozostałe osoby otrzymują 
chusteczki bez zapachu. Zadaniem dziec-
ka znajdującego się na środku jest jak naj-
szybsze dotarcie do osoby, która ma pach-
nącą chusteczkę. Gdy ją znajdzie, zaczyna 
szczekać. Dziecko trzymające chustecz-
kę informuje, czy „pies tropiący” ma ra-
cję. Następnie dzieci zamieniają się rolami. 

 Mój rekin – piórnik 
z papierowej rolki 
Prowadzący przygotowuje dla dzieci 

papierowe rolki oraz inne materiały pla-
styczne potrzebne do wykonania piórni-
ka w kształcie rekina.   

Dzieci wycinają otwór na górze rolki 
i  zaginają powstałe skrzydełka – to bę-
dzie głowa rekina. Doklejają do niej zęby 
wycięte z białego papieru. 

Do tułowia rekina dzieci przykleja-
ją płetwy. Jeśli któreś ma ochotę, może 
domalować na grzbiecie szachownicę 

– otrzyma w  ten sposób sylwetkę rekina 
wielorybiego. 

Część końcowa 

Prowadzący organizuje z dziećmi wy-
stawkę gotowych pojemników na długo-
pisy i kredki. �

Literatura: 
Erkert A., Nowe gry i  zabawy pobudzające 

wszystkie zmysły, Wydawnictwo Jedność, 
Kielce 2013. 

www.wikipedia.pl 

Ewa Szczepanek 
nauczycielka świetlicy

w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach 

Barwienie rurką
do napojów

Mocno rozcieńczone dowolne farby
wodne lub tusze spuszczamy dużymi 
kroplami na papier i za pomocą plasti-
kowej rurki do napojów rozdmuchu-
jemy je dość mocno w  różne strony. 
W  zależności od kierunku rozdmu-
chiwania otrzymamy różnej grubo-
ści smużki. Najcieńsze powstają wów-
czas, gdy trzymamy rurkę pionowo 
(prostopadle do papieru) i w  trakcie 
dmuchania poruszamy nią energicz-
nie w różnych kierunkach.

Malowanie tuszem i solą

Na stole przyklejamy arkusz papieru 
i malujemy go tuszem używając grubego 
pędzla. Zanim kartka wyschnie, posypu-
jemy ją solą – powstanie wtedy nakrapia-
ny wzór. Po przygotowaniu różnych ko-
lorów papieru możemy z nich wyciąć do-
wolną kompozycję.

Malowanie  brązowym 
tuszem i herbatą

Na kartce papieru rysujemy dowolny 
motyw. Kontury poprawiamy brązowym 
tuszem wodoodpornym, resztę wypełnia-
my tuszem zmieszanym z  wodą. Nieroz-
cieńczonym tuszem możemy domalować 
ciemniejsze elementy. Kiedy obrazek wy-
schnie, na całej jego powierzchni odciska-
my wilgotną torebkę herbaty. W ten spo-
sób uzyskamy efekt starej fotografii. �
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niebieski smok skrzydlica pstra melanocetusmitsukurina

Drapieżne 
smoki

morskie
Cel główny:
�  poznanie ryby zwanej smokiem 

morskim. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
�  wykonuje doświadczenia, uważ-

nie je obserwuje i ustala prawidło-
we wnioski;

�  aktywnie uczestniczy w zabawach; 
�  poznaje życie i zwyczaje smoka 

morskiego;
�  przestrzega zasad higieny i bezpie-

czeństwa podczas zajęć. 

Metody pracy:
�  pokaz;
�  pogadanka;
�  praktyczne

działanie. 

Środki:
�  literówka z hasłem; 
�  zdjęcia 

„morskich smoków”;
�  podpisy do zdjęć;
�  koperty z ukrytymi

hasłami;
�  igła;
�  pęseta;
�  gruby papier lub karton;
�  szklanka;
�  woda;
�  pistolety na wodę;
�  aparat fotograficzny;
�  słodka niespodzianka. 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Grażyna Grzybowska
Przebieg zajęć

Część wstępna 

Literówka z hasłem
Prowadzący pokazuje dzieciom ryb-

kę z kolorowymi kółeczkami. Zadaniem 
dzieci jest wpisanie liter z kółeczek w od-
powiednie miejsce (wskazane przez ko-
lor). Po poprawnym wykonaniu zadania 
dzieci odczytają hasło (smok morski). 

Część zasadnicza

Co to za smoki? – odgadywanka 
Nauczyciel prezentuje dzieciom niektó-

re zwierzęta morskie, które ze względu na 
swój wygląd mogą zostać nazwane smo-
kami morskimi. Uczestnicy zajęć próbują
dopasować nazwy zwierząt do ilustracji.

Formy pracy:
�  indywidualna;
�  zbiorowa;
�  grupowa. 
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diabeł morski płaszczakkonik morski

Doświadczenia z wodą
Prowadzący proponuje dzieciom kilka

doświadczeń z  wykorzystaniem wody – na-
turalnego środowiska życia drapieżnika, któ-
rego dzisiaj poznają. Najpierw jednak dzie-
li dzieci na grupy. Po każdym wykonanym 
zadaniu dzieci otrzymają koperty z hasłami. 
Zwycięży drużyna, która pierwsza odgadnie 
nazwę zwierzęcia. Nie wolno haseł podawać 
na głos, tylko prowadzącemu do ucha.

 Doświadczenie 1:
Ping-pong w szklance wody 
Przed wybranym graczem z  grupy pro-

wadzący stawia szklankę z wodą, w której 
pływa piłeczka pingpongowa. Na sygnał 
startu gracz stara się dmuchając wydostać 
piłkę ze szklanki. 

można ją spotkać w okolicach 
raf koralowych

Doświadczenie 2:
Mały cud 
Szklanka musi być napełniona wodą po 

brzegi. Wybrany gracz kładzie na niej ka-
wałek kartonu lub grubego papieru i doci-
ska go jedną ręką, a drugą odwraca szklan-
kę. Teraz musi spokojnie odsunąć rękę 
podtrzymującą karton. 

żywi się rybami, krabami 
i krewetkami

Doświadczenie 3:
Pływająca igła
Szklanka jest napełniona wodą po brze-

gi. Dzieci muszą poczekać, aż woda będzie 
całkiem nieruchoma. Następnie wyzna-
czona osoba przy pomocy pęsety chwy-
ta igłę i trzyma ją poziomo. Potem bardzo 
powoli i  ostrożnie umieszcza igłę na wo-
dzie (igła musi być ułożona idealnie po-
ziomo; jeśli któryś jej koniec zanurzy się 
w wodzie – zatonie).

ma niewielu naturalnych
wrogów

Grupa, która jako pierwsza odgadła na-
zwę bohatera zajęć, otrzymuje słodką nie-
spodziankę (do podziału pod koniec zajęć 
miedzy wszystkich uczestników). 

 Skrzydlica pstra –
drapieżny smok morski
Wychowankowie próbują odszukać 

w  różnych albumach i  Internecie do-
datkowe informacje o skrzydlicy: 
�  jest jadowita;
�  ma 14 promieni w  płetwach pier-

siowych i  13 promieni w  grzbieto-
wej; promienie przypominają pióra 
i  są niemal tak długie, jak całe cia-
ło ryby;

�  jest samotnikiem, tylko w  okresach 
tarła łączy się w małe grupy. 

 Wodne malowidła –
zabawa plastyczna
Dzieci, zaopatrzone w pistolety wod-

ne, wychodzą z  wychowawcą na szkol-
ne podwórko (potrzebna jest betono-
wa nawierzchnia). Każdy uczestnik wy-
biera sobie dowolne miejsce i za pomo-
cą pistoletu wodnego próbuje „namalo-
wać” smoka morskiego. 

Prowadzący uwiecznia gotowe ma-
lowidła. 

Część końcowa 

Po powrocie do sali wszyscy ogląda-
ją zdjęcia swoich dzieł. 

Grupa, która wygrała podczas do-
świadczeń, może poczęstować wszyst-
kich słodką niespodzianką.                  �

Literatura: 
Bartl A., 1001 pomysłów na nudę, Wydaw-

nictwo REA s.j., Warszawa 2009. 
https://pl.wikipedia.org 
ht tp://w w w.prof unda l .pl /ognica-pst ra-

skrzydlica 
http://www.dziecirosna.pl/zabawy/szkolny_

plac_zabaw/10_eksperymentow_z_woda.
html 

Grażyna Grzybowska 
nauczycielka świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 12 w Gliwicach 

Batik na papierze – 
malowanie klejem

Na kartce z  bloku technicznego (zwykły papier 
szybko namaka i często się przedziera) wykonujemy 
rysunek klejem (możemy wykorzystać klej w  sztyf-
cie lub w płynie, rozcieńczony klej biurowy albo wi-
kol). Malujemy pędzlem zamoczonym w  kleju lub 
wyciskając bezpośrednio ze sztyftów. Linie rysunku 
powinny być dokładnie pokryte klejem i  dość sze-
rokie. Rysunek pozostawiamy do całkowitego wy-
schnięcia (klej w  sztyfcie wysycha prawie natych-
miast). Całą kartkę pokrywamy wodoodpornym tu-
szem kreślarskim i ponownie czekamy, aż praca wy-
schnie. Następnie obrazek kładziemy na kawałku 
tektury lub deseczce i spłukujemy pod kranem klej 
z warstwą tuszu. Możemy zmywać palcami, pędzel-
kiem, a nawet pomóc sobie szczoteczką do rąk. Ma-
lując gęstym wikolem, uzyskujemy dodatkowy efekt 
graficzny – ślady pociągnięć pędzlem.
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Inne materiały i techniki

Malowanie
na tkaninach

Tkaniny, które chcemy malować,
kładziemy na stole przykrytym pa-
pierem pakowym. Lekko znaczy-
my ołówkiem najogólniejsze zary-
sy kompozycji. Malujemy farbami 
do tkanin, mazakiem do tkanin 
lub pastelami do tkanin.  Do ma-
lowania na tkaninach można uży-
wać szablonów. Po skończeniu ma-
lowania, gdy tkanina jest jeszcze lek-
ko wilgotna, prasujemy ją gorącym 
żelazkiem najpierw z lewej, a następ-
nie z prawej strony. 

Malowanie plasteliną

Obecnie plastelina wykorzy-
stywana może być w nieco inny 
sposób – stosujemy ją do tak  
zwanego „malowania”. Nazwa tej 
techniki jest myląca. Nie jest to przecież 
malowanie, lecz nadal rozcieranie lub na-
klejanie miękkiej plasteliny na karton. 
Niewątpliwą zaletą plasteliny jest to, że 
cały czas zachowuje czysty, intensywny 
kolor. Czasami kolory się ze sobą miesza-
ją, co wzmacnia efekty artystyczne. �
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Nie ma ryby bez ości,
a człowieka bez złości

Cel główny:
�  kształtowanie umiejętności opa-

nowywania i przezwyciężania zło-
ści i agresji. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
�  zna zasady i normy funkcjonowa-

nia w grupie świetlicowej;
�  dba o przestrzeganie zasad współ-

życia w grupie rówieśniczej;
�  przypomina sobie niektóre gatun-

ki ryb; 
�  potrafi interpretować przysłowia; 
�  aktywnie uczestniczy w zajęciach; 
�  kształtuje umiejętność planowania 

i komponowania pracy. 

Metody pracy:
�  pokaz;
�  pogadanka;
�  praktyczne

działanie. 

Środki:
�  krzyżówka z hasłem;
�  koperty z literkami;
�  marker;
�  plansza z przysłowiem;
�  „Złota rybka” – wiersz autora 

o pseudonimie Farurej;
�  kartoniki z bloku technicznego;
�  kredki; 
�  2 szklanki z wodą;
�  rybka z ping ponga; 
�  papierowa rybka;
�  gazeta;
�  kreda; 
�  nożyczki;
�  kolorowy karton;
�  kolorowanka ze złotą rybką;
�  klej;
�  kolorowe mazaki. 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Renata Gepfert

 Przebieg zajęć

Część wstępna 

Złota rybka – krzyżówka z hasłem 
Prowadzący prosi dzieci, by zajęły 

miejsce przed kopertami rozłożony-
mi na dywanie. Nie jest ważna liczba 
osób przy kopercie. Uczestnicy zajęć wyj-
mują ukryte w kopertach literki i próbują 
z nich ułożyć nazwę ryby. Następnie pod-
chodzą do tablicy, gdzie umieszczona jest 
duża krzyżówka. Wpisują nazwę ryby we 
właściwe kratki. Nauczyciel dyskretnie 
kontroluje wykonanie zadania. 

s a z c z p k u
s ś o o ł
o t s k z r a p
i t i u e s
ą f r d l a
e n r k i
z k o a y m r d
b o e n l a
ń o k o
k r a p

Hasło: złota rybka (nazwy ryb: szczu-
pak, łosoś, szprotka, miętus, flądra, rekin, 
rozdymka, belona, okoń, karp)

Część zasadnicza

 Złota rybka – poznanie wiersza z mo-
rałem 
Nauczyciel czyta dzieciom wiersz pt. 

„Złota rybka” – niektóre części tekstu za-
stąpione zostały kropeczkami. Dzieci gło-
śno próbują uzupełnić wiersz. 

Złota rybka
W st........ pływa złota r........,
Bardzo zwinna, bardzo s........
I ci wszyscy co ją znają
Bardzo rybkę tę k........,
Bo jest dobra i wesoła
I pomaga w........ zgoła.
Kto p........ potrzebuje
Złotej rybki poszukuje.
Cz........ to stworzenie
Spełni każde twe ż.........
Słuchajcie uważnie, dzieciaki,
Warunek jest bowiem taki:
Żeby sz........ się nachapać
Taką rybkę trzeba z........!

Wyrazy do odgadnięcia: stawie, rybka, 
szybka, kochają, wszystkim, pomocy, cza-
rodziejskie, życzenie, szczęścia, złapać. 

 Życzenie świetlicy –
rozmowa kierowana
Prowadzący rozmawia z dziećmi o ich 

prywatnych życzeniach i  marzeniach. 
Równocześnie kieruje uwagę dzieci na 
problemy panujące w  grupie – przypo-
mina zasady współżycia w  grupie świe-
tlicowej. W trakcie rozmowy prezentuje 
dzieciom hasło: 

Wszyscy wspólnie próbują wyjaśnić 
powody kłótni między dziećmi i ustalić, 
w jaki sposób można ich uniknąć. 

Formy pracy:
�  indywidualna;
�  zbiorowa;
�  grupowa. 

1
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Zabawy integrujące grupę 
Memory – zabawa 
Nauczyciel rozdaje uczestnikom po dwa 

małe kwadraty wycięte z bloku techniczne-
go. Każde dziecko rysuje na nich dwa takie 
same obrazki z morskim zwierzęciem. Na-
uczyciel układa wszystkie kartoniki obraz-
kiem w  dół, miesza, a  uczniowie po kolei 
odkrywają i  zapamiętują obrazki. Wygry-
wa ten, kto zdobędzie najwięcej par.

Połowy w szklance wody
Każdy para graczy dostaje szklan-

kę wody, w której pływa rybka zrobiona 
z piłeczki pingpongowej. Na sygnał star-
tu dzieci starają się wydostać ją ze szklan-
ki, dmuchając. Wygrywa para, która 
pierwsza „wyłowi” rybkę. 

Polowanie na rybkę
Każdy uczeń wycina rybkę z papieru. 

Nauczyciel oznacza linię startu i  w  od-
ległości 5-10 metrów od niej rysuje kre-
dą okrąg. Na sygnał, każdy musi jak naj-
szybciej umieścić swoją rybkę w  sieci 

– trzeba w tym celu tak wachlować gazetą, 
aby rybka przemieszczała się w kierunku 
okręgu i sama do niego wskoczyła.

Moja złota rybka – praca plastyczna 
Nauczyciel wręcza każdemu dziecku 

kolorowankę ze złotą rybką. Zadaniem

dzieci jest wypełnienie jej konturów 
w nietypowy sposób – w kolorową kratecz-
kę. Każda krateczka symbolizuje jednego 

„świetliczaka”. Ponieważ każdy z nich jest 
inny, niech rybki też będą kolorowe. 

Gdy rybki są już pokolorowane, dzie-
ci wycinają je i naklejają na barwny (naj-
lepiej – niebieski) karton. Mogą też do-
datkowo dorysować brakujące elementy 
dna morskiego. 

Część końcowa 

Podsumowanie zajęć 
Dzieci siadają w  kręgu i  kolejno mó-

wią, czego się dzisiaj nauczyły i co im się 
najbardziej podobało. Wspólnie wiesza-
ją wykonane prace plastyczne na tablicy 
z dziełami.                                                �

Literatura 
Baum H., Małe dzieci – duże uczucia. Dzie-

ci odkrywają w zabawie swoje emocje, Wy-
dawnictwo Jedność, Kielce 2003. 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/zlota-
-rybka-170012 

Renata Gepfert 
nauczycielka przedszkola 

Malowanie klejówką 
z trocinami

Dla uzyskania w kompozycji malarskiej 
grubej faktury albo tylko wprowadzenia do 
niej pewnych partii o szorstkiej, grubej fak-
turze   przygotowujemy  klejówkę, dodaje-
my do niej trochę trocin i po wymieszaniu 
malujemy płaskim szczecinowym pędzlem

Klejówka – do garnka z gotującą wodą wlewa-
my mąkę (najlepiej żytnią) rozrobioną w zim-
nej wodzie i mieszamy ciągle drewnianą łyżką. 
Po krótkim gotowaniu uzyskujemy klej, tzw. 
klajster. Wlewamy go do naczynia i wsypuje-
my farbę w proszku, taką jakiej używa się do 
malowania ścian. Na dwie części objętościowe 
kleju dajemy jedną część farby.

Malowanie 
klejem 
polimerowym

Na kartce z  bloku tech-
nicznego (białej lub kolo-
rowej) malujemy dowolny 
kontur klejem wyciskanym 
z  tuby. Posypujemy solą, 
a  po wyschnięciu sprysku-
jemy złotą lub srebrną far-
bą w  sprayu. Możemy tak-
że posypać obrazek garścią 
herbaty, piasku, soli, cukru, 
brokatu lub innego sypkie-
go materiału. 

Malowanie 
kredą 
nasączoną wodą 
z cukrem

Różnokolorowe kawałki kredy wkła-
damy do miseczki, w której znajduje się 
cukier puder rozpuszczony w letniej wo-
dzie. Nasączoną kredą malujemy na kart-
ce z bloku technicznego kompozycje we-
dług własnych pomysłów.  �
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Tropikalny las oceanów,
czyli podróż do kolorowej rafy koralowej

Cel główny: 
�  poznanie ciekawostek o niektórych 

zwierzętach morskich zamieszku-
jących rafę koralową. 

Cele szczegółowe. Wychowanek:
�  doznaje radości ze wspólnej zabawy; 
�  bawi się przy muzyce; 
�  współpracuje w grupie lub parze; 
�  poznaje znaczenie kolorów w życiu 

człowieka. 

Metody pracy: 
�  słowna;
�  oglądowa;
�  praktycznego

działania. 

Środki: 
�  muszelki z namalowanymi 

wewnątrz kropkami; 
�  muzyka;
�  odtwarzacz CD;
�  prezentacja fotograficzna;
�  kolorowe balony;
�  koszyczek;
�  kolorowe rybki z informacjami;
�  kolorowy karton;
�  klej szkolny i magiczny;
�  nożyczki;
�  gładka bibuła;
�  kolorowy papier;
�  bibuła karbowana;
�  kolorowy filc;
�  plansza z dnem morskim;
�  naklejki z rybkami. 

Przebieg zajęć

Część wstępna 

 Podróż do banku muszelek –
zabawa przy muzyce
Prowadzący kładzie na środku sali mu-

szelki (w liczbie o 1 mniejszej niż uczestni-
ków). Dzieci tworzą wokół nich duże koło; 
odwracają się twarzami na zewnątrz i  po-
dają sobie ręce. Nauczyciel włącza muzy-
kę. Wszyscy poruszają się zgodnie z  ru-
chem wskazówek zegara. Kiedy muzy-
ka ucichnie, puszczają ręce i  każdy bie-
rze szybko ze środka jedną muszelkę. Po-
tem koło zostaje uformowane na nowo.

Scenariusz zajęć świetlicowych

Małgorzata Namsołek Z  zabawy zostaje wykluczona osoba, 
której nie udało się zabrać muszelki. Wy-
grywa ten, kto zdobędzie ostatnią muszelkę. 

Po zakończeniu zabawy dzieci zaglą-
dają do wnętrza muszelek i  odkrywają 
tam kropeczki namalowane w  różnych 
kolorach. W  ten sposób dzieci zostają 
podzielone na cztery grupy. Temu, kto 
odpadł na początku zabawy, nauczyciel 
wręcza dodatkową muszelkę. 

Część zasadnicza 

Kolorystyka ryb – prezentacja 
Nauczyciel opowiada dzieciom, że ko-

lorystyka ryb wynika z  różnych powo-
dów. Może ją spowodować dojrzewanie 
osobnika albo przybranie szaty godowej, 
ale także stres, wygranie/przegranie wal-
ki, kamuflaż przydatny na polowaniu lub 
podczas ukrywania się przed drapieżcą. 
Najpiękniejsze ryby morskie można zo-
baczyć pływając wśród rafy koralowej: 

 Trzymaj, nie puszczaj –
zabawa ruchowo-muzyczna
Uczestnicy dobierają się parami; każda

dostaje kolorowy balon (w  kolorach po-
zna nych wcześniej ryb). Pary starają się 
tańczyć, utrzymując balon – zgodnie z  in-
strukcją –  między czołami, brzuchami, 
plecami albo nosami. Para, która upuści 
lub zniszczy swój balon, odpada. 

Formy pracy: 
�  indywidualna;
�  grupowa; 
�  zbiorowa. 

błazenek ustniczek cesarski 

lisogłów motylek rafowy

ustniczek cętkowany rogatnica
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 Znaczenie kolorów
w życiu człowieka – zabawa 
Prowadzący prosi, by każda grupa wy-

brała z  koszyka rybkę w  swoim kolorze 
i odczytała informacje na niej zawarte: 

 Moja rafa koralowa –
praca plastyczna 
Dzieci zajmują miejsca przy stolikach –

każda grupa osobno. Na każdym stole 
leży inny zestaw materiałów plastycznych:
�  kolorowe ścinki gładkiej bibuły; 
�  papier kolorowy;
�  krepina;
�  kolorowy filc. 

Posługując się swoim zestawem, uczest-
nicy zajęć mają wykonać dowolną rybkę. 

Część końcowa 

Nauczyciel umieszcza w  centralnym 
miejscu tablicy planszę z dnem morskim. 
Dzieci otrzymują naklejki. Jeżeli podo-
bały im się zajęcia, mogą nakleić swoje 
rybki na planszy.  �

Literatura
Kunz I., Wiosna, lato, jesień, zima. Zabawy 

i pomysły prac ręcznych dla dzieci, Wydaw-
nictwo Jedność, Kielce 2003. 

Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli 
i szkół podstawowych. Teoria i scenariusze 
zajęć, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014. 

http://www.pawiookie.pl 

Małgorzata Namsołek  
nauczycielka świetlicy

w  Szkole Podstawowej w Pogórzu

Malowanie
gładką 
bibułą

Przygotowujemy 
gładką bibułę, kartkę 
i  mleko klejowe. Wy-
dzieramy kawałki bi-
buły i  przyklejamy, 
malując je mlekiem 
klejowym. Naklejane 
kawałki mogą na sie-
bie nachodzić. 

Malowanie 
krepiną

Kartkę papieru przyklejamy taśmą 
klejącą do stołu. Moczymy papier i ukła-
damy na nim kolorowe paski bibuł-
ki marszczonej. Na koniec można spry-
skać całość wodą (spryskiwaczem do 
kwiatów). Bibułę zdejmujemy przed wy-
schnięciem. Przyklejenie kartki do stołu 
jest gwarancją, że po wyschnięciu będzie 
idealnie płaska, nie zaś pomarszczona 
i  falista. Na tak przygotowanym tle do-
malowujemy elementy kompozycji.

Malowanie bibułą 
z dorysowywaniem  
czarnym markerem

 Karton wypełniamy kawałkami gład-
kiej lub karbowanej bibuły. Moczymy 
ją wodą, chwilę czekamy i  zdejmujmy 
z kartonu. Gdy kartka wyschnie, rysuje-
my detale markerem.  �

w największym stopniu pobudza nasz or-
ganizm, pośrednio także zachęca do dzia-
łania; kojarzy się z: ostrzeżeniem, zatrzy-
maniem, odrzuceniem (STOP), niebezpie-
czeństwem (ogień, krew), pomocą  (czer-
wona apteczka medyczna); najsilniej 
przyciąga uwagę,

kojarzy się z radością, aktywnością, mło-
dością, fascynacją, energią; wzmacnia 
apetyt; przypomina o jesieni – z powodu 
kolorów liści na drzewach, zachodzącego 
słońca; odpowiednio użyty, daje poczu-
cie bezpieczeństwa – prawdopodobnie 
dzięki zastosowaniu w produkcji kamize-
lek odblaskowych

kojarzy się ze słońcem, a więc także z ra-
dością, energią, szczęściem; wydobywa 
twórcze myśli, przyspiesza metabolizm;
rozjaśnia myślenie i poprawia pamięć;
idealny na smutek i depresję

kolor najczęściej występujący w przy-
rodzie; kojarzy się z pieniądzem, dobro-
bytem, może być jednak także powiąza-
ny z chciwością, zachłannością; zielona, 
czterolistna koniczynka kojarzy się nam 
ze szczęściem;

oznacza świeżość, przestrzeń, spokój;
ze względu na swe wychładzające właści-
wości, jest idealny na lato; relaksuje, od-
pręża i ułatwia zasypianie; znacznie popra-
wia koncentrację i przyswajanie wiedzy
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Węgorz podejmuje wędrówkę rozrodczą od lata do późnej jesieni; zawsze cztery dni 
po pełni Księżyca. Po tarle osobniki dorosłe giną. Po lewej – larwa węgorza.

Łosoś w  czasie wędrówki nie pobiera 
pokarmu i  kieruje się zapachem wody 
w miejscu, w którym przyszedł na świat. 
Kiedy przekracza granicę wód słodkich 
i  słonych, w  jego organizmie dokonu-
ją się zmiany biochemiczne i  fizjologicz-
ne. Tarło odbywa jesienią, w  zimnej, do-
brze natlenionej wodzie o silnym prądzie. 
Po lewej – larwa łososia.

Wędrówki ryb

Cel główny: 
�  poznanie charakterystycznych 

gatunków ryb, które odbywają 
wędrówki na tarło. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
�  wie, jak rozmnażają się ryby; 
�  zna powód, dla którego ryby 

poszukują odpowiedniego miejsca 
na tarło; 

�  potrafi narysować na mapie trasę 
wędrówki wybranego gatunku,

�  wie, jakie problemy napotykają 
ryby w czasie wędrówek; 

�  zna sposoby ułatwiania rybom 
wędrówek.

Metody pracy: 
�  pogadanka;
�  obserwacja; 
�  praktycznego

działania. 

Środki: 
�  atlas ryb;
�  Internet;
�  zestaw liter;
�  fotografie ryb;
�  zużyte płyty CD;
�  kolorowe kółeczka origami; 
�  kolorowy karton;
�  słomki do napojów; 
�  muszelki;
�  bibuła;
�  klej magiczny;
�  ścinki gazet; 
�  kolorowe etykietki

od herbaty ekspresowej;
�  odznaka „Przyjaciel ryb”. 

Przebieg zajęć

Cześć wstępna

Tarło – układanka literowa 
Prowadzący wręcza dzieciom zestaw 

literek i  prosi, by ułożyły je od najwięk-
szej do najmniejszej: 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Beata Krasówka  

Znaczenie tego słowa dzieci starają się 
znaleźć w atlasach ryb i w Internecie: 

Część zasadnicza 

 Podpływanie do zapory –
 zabawa ruchowa 
Jedno z  dzieci ma zasłonięte oczy –

będzie łososiem, który ma dopłynąć na 
tarło. Po drodze napotyka na zaporę zło-
żoną z  pozostałych uczestników zajęć.
Łosoś ostrożnie zbliża się do zapory – 
próbuje dokładnie poczuć, kiedy znajdzie 
się bezpośrednio przed dziećmi. Musi za-
trzymać się w  odpowiednim momencie, 
aby uniknąć zderzenia z zaporą. 

 Ryby wędrowne mają swoje święto –
rozmowa 
24 maja to Światowy Dzień Migracji 

Ryb. Jego intencją jest zwrócenie uwagi 
na potrzeby ryb wędrownych, a  zwłasz-
cza na wielkie znaczenie rzek, w których 
mogą się one bez przeszkód przemiesz-
czać. Trwające już setki lat degradowanie 
rzek spowodowało, że sytuacja ryb jest 
w  Polsce alarmująca. Najbardziej ucier-
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Formy pracy: 
�  indywidualna;
�  zbiorowa. 

Zagrożeniem dla wędrujących gatunków ryb
dwuśrodowiskowych są zapory wodne. 

K
i  s
ją

w; 

j;
”

y:

Wędrówki ryb – pokaz 
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że nie-

które ryby – na przykład węgorz, łosoś, 
troć, jesiotr czy certa – są gatunkami wę-
drownymi. Jako ryby dwuśrodowiskowe, 
niektóre okresy życia spędzają w morzu, 
a niektóre w środowisku słodkowodnym. 

SCENARIUSZE
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piały ryby wędrowne. Kiedyś 
polskie gatunki ryb wędrow-
nych łączyły góry z  morzem, 
wędkarzy łowiących łososie 
w  Dunajcu z  rybakami łowią-
cymi na Bałtyku. Teraz ryby 
wędrowne mogą się rozradzać 
tylko w  niektórych rzekach 
Przymorza. Trwają jednak in-
tensywne wysiłki, aby do pol-
skich rzek wróciły wymarłe 
w ubiegłym wieku łososie i  je-
siotry; znowu łącząc Karpaty 
i Sudety z Bałtykiem.

Moja ryba – praca plastyczna 
Dzieci przygotowują materiały pla-

styczne oraz zużyte płyty CD. Pracę roz-
poczynają od przygotowania kartonu 
albo kartki wyklejonej bibułą w  kolo-
rze błękitnym albo zielonkawym. Na ta-
kim tle należy przykleić płytę stanowiącą 
korpus ryby. Od inwencji twórczej każ-
dego dziecka zależy zarówno ilość ryb, 
jak i sposób ich ozdobienia. Elementami 
dekoracyjnymi mogą być kawałki karto-

nu i  bibuły, kółeczka origami, etykietki 
od herbaty, ścinki gazet, a także muszel-
ki, kawałki słomek do napojów i wszyst-
ko, co podpowie wyobraźnia. 

Część końcowa 

Czego się nauczyliśmy – wypowiedzi 
uczestników zajęć. Wręczenie dzieciom 
odznaki „Przyjaciel ryb”. �

Literatura 
Boner T., Zabawy ułatwia-
jące nawiązywanie kontak-
tów, Wydawnictwo Jedność, 
Kielce 2004. 

Beata Krasówka 
nauczycielka świetlicy

w Zespole Szkół
w Pyskowicach

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej –

Ruszyły zapisy do programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Już po raz jedenasty 
szkoły i przedszkola z 40 miast Polski mogą wziąć udział w projekcjach kinowych odbywają-
cych się przez cały rok szkolny. Filmy są starannie wyselekcjonowane dla danej grupy wieko-
wej, a także ze względu na tematykę i walory artystyczne. 

Każdy uczeń ogląda filmy, lecz nie zawsze te, które powinien. Ważne, by oglądał je świadomie, 
będąc przygotowanym do wymagającego seansu, a następnie przeanalizował i zrozumiał przekaz. 
Edukacja filmowa w czasach wszechobecnych filmów, filmików, reklam i spotów przestała już być 
ciekawym dodatkiem do edukacji czytelniczej lub zapchajdziurą podczas wolnej lekcji. To nowy 
elementarz. Uczeń, który nie będzie umiał obcować z  ambitną treścią audiowizualną, zostanie 
wykluczony z obcowania z kulturą w ten sam sposób, co uczeń niepotrafiący czytać ze zrozumieniem.

Program Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej zapewnia kompleksową realizację edukacji filmowej. 
Projekcje realizowane są w  ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów 
edukacyjnych. Pokazy poprzedzają prelekcje multimedialne, wprowadzające uczestników w tematy 
podejmowane w danym filmie. Do każdego tytułu zapewniono obszerne materiały dydaktyczne dla 
nauczycieli, przeznaczone do wykorzystania podczas zajęć szkolnych. Dzięki takiemu przygotowaniu 
ucznia przed seansem oraz starannie opracowanym scenariuszom zajęć, nauczyciel otrzymuje 
gotową ścieżkę edukacyjną, będącą bazą do dyskusji na tematy poruszane przez filmy.

Na stronie www.nhef.pl znajdują się szczegóły programu, lokalizacje kin, informacje o filmach i ich 
związkach z podstawą programową, materiały dydaktyczne oraz katalog programu z przykładowy-
mi scenariuszami zajęć i analizami psychologicznymi.
Program jest zgodny z  podstawą programową, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej, Ministrstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka.

Zapisy do programu na rok szkolny 2016/2017 już ruszyły i potrwają do 30.09.2016 r. Liczba miejsc 
jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie 
internetowej www.nhef.pl.
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Gdzie jest Nemo?
– propozycje zabaw świetlicowych

Kilka słów o…. 
Amfiprion (błazenek) – ryba morska 

o  jasnopomarańczowym ciele z  trzema 
białymi pasami i  delikatnymi, czarnymi 
obrzeżami. Może osiągnąć długość 11 cm. 

Błazenki odżywiają się planktonem, 
resztkami ryb i  cząstkami roślinnymi. 
Żyją zwykle do 12 lat, pojedynczo lub 
w małych grupach. Zamieszkują strefę raf 
koralowych. Żyją w symbiozie z ukwiała-
mi, które są wprawdzie groźne dla wszyst-
kich pozostałych gatunków ryb, ale nie 
czynią krzywdy błazenkom, ponieważ 
skóra tych rybek wydziela śluz blokujący 
ukwiałowi wystrzeliwanie parzydełek. 

Źródła:
Encyklopedia zwierząt: Ryby, Wydawnictwo 

SCRIBA, Racibórz, 2003, s. 61
https://pl.wikipedia.org 

Stemplowanie
Techniką polegającą na odbijaniu stem-

pli o różnych wzorach i kształtach na papie-
rze lub innym materiale można wypełniać 
różne kontury. Można w  ten sposób wyko-
nywać pojedyncze wzory oraz szlaczki zło-
żone z rytmicznie powtarzanych elementów. 

Beata Godyla • Marta Rydzewska

Materiały:
�  farby akwarelowe lub plakatowe;
�  stemple (np. gąbkowe) 

o zróżnicowanym kształcie;
�  kartka z bloku technicznego 

formatu A3;
�  czarny marker.  

Za pomocą czarnego markera rysuje-
my kontur Nemo. Lekko rozcieńczoną far-
bę akwarelową nanosimy na stempel i  od-
ciskamy na papierze. Stemple staramy się 
nanosić w miarę równo, jeden koło drugie-
go. W zależności od siły nacisku uzyskamy 
bardziej wyraźny lub słabszy wzór. Dodat-
kowe efekty otrzymamy pocierając lekko 
stemplem w  różnych kierunkach. Ten ele-
ment wykorzystujemy np. do jednolitego 
wypełniania wybranych elementów.

Zabawa ruchowa

Materiały:
�  pojemniczki po jajkach niespo-

dziankach;
�  pudełka po butach, koszyczki pla-

stikowe lub wiklinowe, reklamów-
ki (do wyboru);

�  karteczki z napisami;
�  różnokolorowe szarfy.

Na małych karteczkach zapisujemy imiona
bohaterów bajki „Gdzie jest Nemo?”: Nigel, 
Marlin, Koral, Dory, Junior, Luzak, Żarło, 
Młot, Tępy. Postacie mogą się wielokrotnie 
powtarzać, w  zależności od ilości posiada-
nych jajek niespodzianek. Nie może powtó-
rzyć się tylko Nemo; to imię może znaleźć 
się tylko w  jednym pojemniczku. Kartecz-
ki umieszczamy w  pojemniczkach po jaj-
kach niespodziankach i  ukrywamy w  róż-
nych miejscach.

Zabawę możemy przeprowadzić w  świe-
tlicy, sali gimnastycznej lub na podwórku, 
w zależności od warunków lokalowych i po-
godowych. Wychowanków świetlicy dzieli-
my na grupy; oznaczamy każdą innym ko-
lorem szarfy i  wyposażamy w  koszyczek 
do zbierania ukrytych jajek. Po odnalezie-
niu i  zgromadzeniu wszystkich zawodnicy 
przystępują do otwierania pojemniczków. 
Wygrywa grupa, która znajdzie w swoim ko-
szyczku karteczkę z imieniem Nemo.

Kreatywne tworzenie
Kreatywne tworzenie bazuje na intu-

icji dziecka i stymuluje jego rozwój. Kon-
takt z  różnorodnymi dziedzinami sztu-
ki w połączeniu z dynamiczną aktywno-
ścią dziecka, oddziałuje na jego zmysły, 
kształtuje percepcję i wyobraźnię.

Materiały:
�  papier kolorowy

(pomarańczowy lub żółty);
�  biały papier;
�  styropianowe kubki;
�  mocny klej (np. typu magik);
�  czarny marker;
�  nożyczki.

Krawędzie kubków łączymy mocnym 
klejem. Papier kolorowy tniemy na cien-
kie paseczki; oklejamy nimi połączone 
kubki, pamiętając o  zachowaniu kolory-
styki gatunku rybki. Wycinamy z koloro-
wego papieru płetwy i ogon, a z białego 
oczy. Łączymy klejem wszystkie elemen-
ty i domalowujemy szczegóły markerem.
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Błazenek zdobył popularność 
wśród dzieci jako bohater po-
pularnej bajki animowanej 

„Gdzie jest Nemo?”. Nawiązu-
jąc do tej postaci proponuje-
my kilka zabaw z jej udziałem, 
skierowanych do młodszych 
wychowanków świetlicy.
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Zabawa stolikowa 
W  zabawie biorą odział dwie osoby: 

ojciec Nemo Marlin i  sympatyczna ryb-
ka Dory. Ich zadaniem będzie uratowa-
nie rybki Nemo. Gracze rysują na kartce 
drogę o szerokości ok. 2 cm i stawiają na 
linii startu swoje kredki (w różnym kolo-
rze), trzymając je pionowo opuszkiem pal-
ca. Następnie każdy z graczy, przyciskając 
palcem, stara się popchnąć kredkę w taki 
sposób, aby zostawiła ślad na torze. W na-
stępnej kolejce gracze dalej zmierzają do 
mety, zaczynając od miejsca, gdzie skoń-
czył się ślad kredki lub tam, gdzie kred-
ka wyszła poza tor. Wygrywa ten, kto jako 
pierwszy dotrze do Nemo.

Materiały:
�  kółka o różnych średnicach: 20 mm 

(czarne lub brązowe), 30 mm (poma-
rańczowe), 47 mm (białe i czarne);

�  pomarańczowe kartki z bloku tech-
nicznego, na których narysowane 
zostały kontury rybki Nemo;

�  klej. 
 

Sposób wykonania:
Dzieci otrzymują kartki z  konturami 

rybki, kolorowe kółka i  klej. Pracę rozpo-
czynają od przygotowania rybich oczu: kół-
ka o wymiarach 20 mm, 30 mm i 47 mm 
(białe) przyklejają warstwami od najwięk-
szego do najmniejszego. Pozostałe kółka 
zginają na pół i ozdabiają nimi rybkę, two-
rząc pasy na ciele i dekorując płetwy. �

1

2

3

4

5

6

7

8

Uzupełnianka wyrazowa
Zadaniem dzieci jest wpisanie braku-

jących słów w puste miejsca – liczba kre-
sek jest równa liczbie liter w słowie.

„Po wyłowieniu przez nurka mały błaze-
nek _ _ _ _ (1) trafia do _ _ _ _ _ _ _ _ (2) 
w gabinecie dentystycznym w _ _ _ _ _ _ 
(3).  (4) _ _ _ _ _ _ wyrusza synkowi na ra-
tunek.   Po drodze spotyka przyjazną, po-
mocną i bardzo zapominalską rybkę _ _ _ 

_ (5). W trakcie swojej podwodnej podró-
ży para przyjaciół pokonuje wiele niebez-
pieczeństw. Spotykają trójkę _ _ _ _ _ _ _ 
(6), które próbują zostać wegetarianami. 
Innym razem wpływają w gęsty las mor-
skich _ _ _ _ _ (7), który muszą przepły-
nąć tak, żeby żadnej z nich nie dotknąć. 
Na szczęście historia małego Nemo koń-
czy się dobrze. Udaje mu się uciec z  ga-
binetu Dentysty – dostaje się do _ _ _ _ 

_ _ (8) przez odpływ umywalki. Wreszcie 
udaje mu się spotkać z _ _ _ _ (9), który 
zdaje sobie sprawę, że od tej pory musi 
dać synowi więcej swobody i  pozwolić, 
by jego życie było wielką przygodą.

Odpowiedzi: 1 – Nemo, 2 – akwarium, 
3 – Sydney, 4 – Marlin, 5 – Dory, 6 – reki-
nów, 7 – meduz, 8 – oceanu, 9 – tatą.

Źródło: 
Wielka Kolekcja Animacji, Disney-Pixar, Tom 

1 – „Gdzie jest Nemo?”, 2011.

Origami płaskie z kół
W  technice tej model origami wyko-

nany jest z kilku odpowiednio pozagina-
nych kół, połączonych następnie w zwar-
tą kompozycję. Koła mogą zachodzić na 
siebie, łączyć się krawędziami lub ukła-
dać naprzemiennie. Na koniec mocujemy 
je niewielką ilością kleju do tła – tylko 
w miejscach, które do niego przylegają.

Krzyżówka z hasłem
Zadaniem dzieci jest rozwiązanie krzyżówki 

i znalezienie odpowiedzi „Nemo to rybka –
 ……………”

1.  Rybka Nemo jest pomarańczowo-.......... (biała).
2.  Roślina, w której mieszkał Nemo. (ukwiał)
3.  Tak miał na imię tata małego Nemo. (Marlin)
4.  Imię żółwia, którego podczas wyprawy spotkali 

Marlin i Dory. (Luzak)
5.  Miasto, do którego trafił Nemo po schwytaniu

przez nurków. (Sydney)
6.  Zawód właściciela akwarium, do którego trafił

Nemo. (dentysta)
7.  . . . . . . . . . . . . . . . o imieniu Nigel pomógł tacie Nemo

podczas jego wędrówki. (pelikan)
8. Tak miała na imię mama Nemo. (Koral) 

Beata Godyla
Marta Rydzewska

nauczycielki świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach
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Gry i zabawy

Poniżej proponuję zabawy z wykorzy-
staniem chusteczek szyfonowych, które 
przemienią się w kolorowe rybki.

Czy znajdziesz rybkę? 
Dzieci układają chustki złożone w kształt 

rybki na podłodze i stają z boku. Prowadzą-
cy wydaje różne polecenia – np.: „Stań przy 
rybce w  kolorze słońca, trawy, nieba”. Wy-
wołane dziecko wyszukuje odpowiednią 
chusteczkę i  staje przy niej.

Podczas kolejnego polecenia przecho-
dzi do następnej chustki spełniającej po-
dane warunki.  

Co widzą kolorowe ryby? 
Dzieci nakładają chusteczki szyfono-

we na głowę i oglądają przez nie otoczenie. 
Wychowawca zadaje pytanie: „Co widzisz 
i w jakim kolorze?”, a wskazane dziecko 
odpowiada: „Jestem rybką, która widzi 
czerwone okno, stół, zabawki itp.”. W tle 
może być włączona spokojna muzyka.

Chusteczkowe morze 
Dzieci stoją w  parach; są zwrócone 

twarzami do siebie i  trzymają w  rękach 
jedną rozciągniętą chusteczkę. Pary usta-
wione są obok siebie; dotykają się chus-
teczkami, tworząc morze. Na sygnał pro-
wadzącego ostatnia para przechodzi na 
czworakach pod tunelem z  chusteczek 
i  staje na początku tunelu. Gdy ta para 
rozpostrze swoją chusteczkę – tunelem 
rusza następna.

Chusteczkowe rybki 
Dzieci dowolnie interpretują słyszaną 

muzykę, dobierając do niej ruch. Tańczą 
z  chusteczką, wirując, podskakując, ko-
łysząc się itp.

Kolorowa ławica ryb 
Na podłodze układamy trasę z  chu-

steczek. Dzieci podążają nią pojedyn-
czo, starając się nie opuścić żadnej chus-

z morską nutą i kolorowymi chusteczkami

Paweł Łukasik 

Podczas zajęć świetlicowych o charakterze teatralnym, muzycznym czy ru-
chowym można wykorzystać nietypowy rekwizyt, jakim jest chusteczka szy-
fonowa – zwiewna, lekka, kolorowa, stanowiąca świetną inspirację do działa-
nia. Chusteczkę można z łatwością podrzucić, złapać, dowolnie „zaczarować”. 
Z chusteczki można tworzyć wzory w powietrzu – zygzaki, spirale, kółka, linie. 
Sprawdza się jako element przebrania – może być sukienką, peleryną, kapelu-
szem, spódnicą. Ponadto za pomocą chustki można dosyć łatwo zmienić deko-
rację w miejscu, w którym toczy się dziecięca aktywność. 

teczki, i głośno wymieniają kolory, po ja-
kich stąpają. Możemy się również umó-
wić, że kolory symbolizują ryby, np. po-
marańczowy – błazenek, żółty – pysz-
czak, zielony – lin, czerwony – mieczyk, 
niebieski – bojownik. Żeby ułatwić dzie-
ciom zapamiętanie nazw ryb, prowadzą-
cy przed zabawą prezentuje im kolekcję 
kolorowych plansz. 

Latające ryby 
Stojąc w różnych miejscach sali, dzieci 

podrzucają swoje chusteczki wysoko nad 
głową i  pozwalają im swobodnie opaść. 
Podrzutom towarzyszy muzyka relaksa-
cyjna. Następnie na polecenie prowadzą-
cego dzieci starają się „złapać” chusteczkę 
różnymi częściami ciała: ramieniem, łok-
ciem, kolanem, głową, jednym palcem itp.

Łapanie rybek 
Każde dziecko stoi w  dowolnym miej-

scu sali, trzymając chusteczkę-rybkę 
w  wyciągniętej do przodu ręce. Następ-
nie upuszcza chustkę i próbuje uchwycić 
ją w locie, zanim upadnie na podłogę. Po 
chwili prowadzący poleca zmienić rękę. 
Można się również bawić, trzymając chu-
steczki-rybki w obu dłoniach.

Łodzie podwodne
Dzieci dzielą się na dwie grupy. Two-

rząc łódź podwodną, grupa ustawia się 
w  rzędzie, a  każdy kładzie ręce na ra-
mionach stojącej przed nim osoby. Wszy-
scy mają zawiązane na oczach chustecz-
ki; wyjątkiem są sternicy, którzy stoją na 
końcu każdego rzędu i  muszą kierować 
łodziami. Kierowanie polega na przeka-
zywaniu klepnięć w ramiona od ostatniej 
do pierwszej osoby w  łodzi. Jedno klep-
nięcie w  oba ramiona oznacza, że łódź 
powinna poruszać się do przodu. Klep-
nięcie w jedno ramię znaczy, że łódź po-
winna skręcić w lewo lub w prawo. Dwa 
klepnięcia w obydwa ramiona oznaczają, 

że łódź musi odpalić torpedę. Odpalanie 
torpedy polega na tym, że pierwsza osoba 
w  każdym rzędzie odłącza się od zespo-
łu i idzie przed siebie z rękami wyciągnię-
tymi do przodu, dopóki nie dotknie dru-
giej łodzi lub nie dotrze do krawędzi pla-
cu zabaw. Gdy sternik klepnie ramię sto-
jącej przed nim osoby, musi ona przeka-
zać tę instrukcję swojemu poprzedniko-
wi, ten zaś swojemu, aż wiadomość otrzy-
ma dziecko na początku łodzi, które musi 
wykonać odpowiednią czynność. Każdy 
sternik kieruje łodzią, posługując się tym 
samym systemem. Wygrywa załoga łodzi, 
która „storpeduje” przeciwnika

Masz ten kolor? 
Uczestnicy zabawy siedzą w kole. Każ-

dy ma wybraną przez siebie kolorową chu-
steczkę. Przyglądają się ich kolorom. Na-
stępnie wybrane dziecko staje w  kręgu 
i głośno wymienia nazwę rybki, np. „czer-
wony mieczyk”. Pozostali muszą odnaleźć 
wymieniony kolor na swoich chustecz-
kach i szybko wstać z miejsca. Liczy się na-
wet najmniejsza plamka tego koloru. Kto 
pierwszy wstał i prawidłowo wykonał za-
danie, zostaje następnym prowadzącym. 

Mieszkańcy rafy koralowej 
Dzieci otrzymują tekturowe rurki jed-

nakowej wielkości, np. po folii aluminio-
wej czy ręcznikach papierowych – będzie 
to małe oceanarium. Do środka tuby na-
leży włożyć jak najwięcej szyfonowych 
chusteczek, czyli rybek. Gdy następuje 
zbiorowe przeliczanie ukazujących się ry-
bek, wyciąganie ich przed publicznością 
sprawia maluchom dużą przyjemność. 

Opowiadanie z chusteczką
Prowadzący trzyma w  ręce chustecz-

kę i  zaczyna opowiadać wymyśloną hi-
storyjkę. Nagle przerywa i  przekazu-
je chusteczkę siedzącemu obok dziecku, 
a  ono zaczyna opowiadać dalej i  po kil-
ku zdaniach przekazuje chusteczkę kolej-
nej osobie. Zabawa toczy się według tego 
schematu, aż obejmie całe koło. 

Osobiste rybki 
Każde dziecko robi na jednym rogu 

chusteczki węzełek (może być podwójny) 
i wsuwa weń palec. W ten sposób tworzy 

„rybkę”, która przedstawia się imieniem 
dziecka będącego jej twórcą. Rybki roz-
mawiają ze sobą na różne tematy w  pa-
rach lub małych grupach. 

Przerzucanie chusteczki 
Wszyscy ustawiają się w  koło, rozsta-

wiając nogi tak szeroko, żeby stopy jed-
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nego gracza dotykały stóp jego sąsiadów. 
Osoba, która zaczyna grę, podrzuca chus-
teczkę i stara się ją podać sąsiadowi. Chu-
steczki nie wolno przetrzymywać – trze-
ba ją rytmicznie podrzucać i podawać da-
lej. Celem zabawy jest podrzucenie chu-
steczki jak największą ilość razy. Dzie-
ci głośno liczą podrzuty. Jeśli chustecz-
ka upadnie, zaczyna się  grę od początku.

Poszukiwane kolorów 
Każdy uczeń otrzymuje chusteczkę 

w danym kolorze i zawiązuje ją sobie na 
ręce. Na podany sygnał dzieci zaczynają 

„pływać” po sali, poszukując przedmio-
tów w kolorze swojej chustki. Na ponow-
ny sygnał wracają na miejsca i wykłada-
ją swoje zbiory. Rozpoczyna się rozmo-
wa na temat „rodziny kolorów” i  przeli-
czanie zebranych przedmiotów.

Rekiny i żeglarze
Dzieci dzielą się na dwie grupy: reki-

nów i  żeglarzy ocalałych z  morskiej ka-
tastrofy. Na ziemi rysujemy wyspy – dwa 
koła o  średnicy około 2 metrów, w  od-
ległości co najmniej 3  metrów od siebie. 
Rozbitkowie stoją na jednej wyspie, a reki-
ny pływają w morzu. Jeden z żeglarzy rzu-

ca swoją chusteczkę jak najdalej od siebie 
i biegnie do drugiej wyspy. Rekiny muszą 
złapać chusteczkę i dotknąć nią rozbitka, 
zanim dotrze do celu. Jeśli im się to uda, 
dotknięty staje się rekinem. Gdy na pierw-
szej wyspie nie będzie już żadnego rozbit-
ka, należy policzyć, ilu żeglarzom udało 
się dotrzeć do drugiej wyspy. Następnie 
drużyny zamieniają się rolami.

Rybki się odnajdują 
Wszyscy poruszają się po sali w  rytm 

muzyki, trzymając w  rękach chusteczki-
rybki (wybieramy 4-5 kolorów). Podczas 
marszu dzieci wymieniają się nimi między 
sobą, a  gdy muzyka cichnie, tworzą gru-
py według kolorów. Zwycięża grupa, któ-
ra pierwsza usiądzie w kółku na dywanie.

Wędrujące rybki 
Dzieci siedzą w  kole; każde z  nich 

trzyma przed sobą chusteczkę, która jest 
rybką. Na polecenie nauczyciela należy 
podać rybkę koledze siedzącemu z  pra-
wej strony, a  jednocześnie przyjąć chus-
teczkę-rybkę od osoby siedzącej z  lewej 
strony. Wszystko powinno odbywać się 
w  równym rytmie; z  czasem dołączamy 
piosenkę lub wybraną melodię.

Źle! 
Prowadzący przygotowuje zestaw zdań 

o  treści prawdziwej lub fałszywej i  tyle 
samo kolorowych chusteczek. Następnie 
zaczyna odczytywać zdania, np.: „Rekin 
tygrysi jest podobny do tygrysa.”. 

Pierwsza osoba, która zauważy błąd, 
krzyczy: „Źle!”, i  tym samym zdobywa 
punkt – chusteczkę. Jeżeli ktoś krzyk-
nie: „Źle!”, chociaż nie było błędu, traci 
punkt. Wygrywa ten, kto zdobędzie naj-
więcej punktów. �
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LISTOPAD

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
�  Ćwiczenie sprawności manualnej.
�  Rozwijanie umiejętności technicznych poprzez tworzenie roz-

maitych przedmiotów.
�  Wdrażanie do opieki nad miejscami upamiętniającymi walkę 

i męczeństwo.
�  Rozbudzanie uczuć patriotycznych.
�  Nauka Hymnu Państwowego, przybliżenie uczniom jego historii.
�  Zapoznanie uczniów ze znaczeniem symboli narodowych; wdra-

żanie do szacunku wobec flagi i godła państwowego.
�  Zapoznanie dzieci z ważnymi wydarzeniami z historii naszego kraju.
�  Zapoznanie dzieci z historią i tradycjami Andrzejek.

Jestem dobrym kolegą, koleżanką

PN

Wyjaśnienie trudnego pojęcia: przyjaciel. 
Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów na podstawie 
wiersza List do kolegi E. Szelburg-Zarembiny.
Proszę, dziękuję, przepraszam – odgrywanie scenek. 
Obejrzenie teledysku „W przyjaźni tkwi siła” na stronie http://www.
youtube.com/watch?v=PopksuOWC9o&feature=player_embedded
Prezent dla przyjaciela – origami. 

WT

W każdym jest coś dobrego – Dzień Przyjaciela w świetlicy. 
„Jeśli chcesz być przyjacielem, bądź wart przyjaźni” – uświadomie-
nie dzieciom potrzeby przyjaźni, tworzenie pozytywnego kontak-
tu między ludźmi. 
Berek z przysiadem – zabawa ruchowa. 
Pirackie kapelusze – składanie dwurogu 

ŚR

Oglądanie zdjęć i odczytywanie informacji na temat wulkanów.
 Przepis na wulkan – dzień doświadczeń w świetlicy. 
Kto to jest człowiek życzliwy? – burza mózgów. 
Wspólne układanie wiersza o życzliwości. 
 Zaufaj mi, Ślepiec – zabawy rozwijające zaufanie. 
Gra w kolory – ćwiczenie umiejętności rozróżniania kolorów. 

CZ

Jak się dzisiaj czuję? – określanie swojego samopoczucia. 
„Czy to jest pomoc koleżeńska?” – słuchanie opowiadania.
 Dyskusja w grupach o cechach prawdziwej/go kolegi/koleżanki. 
Słuchanie dowolnej muzyki z płyt i kaset. Śpiew zbiorowy 
 Gry i zabawy stolikowe. 

PT 

Rozmowa na temat znaczenia takich słów jak: dzień dobry, dzięku-
ję, proszę. 
Wykonanie kolorowych kartoników ze zwrotami grzecznościowy-
mi – wykorzystanie sznurka i kawałków tkanin. 
Ogłoszenie konkursu na najlepszego kolegę, koleżankę w grupie. 
Omówienie zasad konkursu. 
Życzliwość – praca plastyczna z wykorzystaniem wizualizacji, tech-
nika dowolna. 
 Świetlicowy Dzień Sportu – konkurs grupowy. 
Relaksacja przy muzyce.

Ewa Michoń, Beata Gądek

Narodowe Święto Niepodległości

PN

Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „Polska”. 
Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy „być patriotą” ? 
Nauka słów hymnu państwowego. Wspólne odśpiewanie – zwróce-
nie uwagi na postawę podczas wykonywania hymnu.
Zapoznanie z historią hymnu.
Rozmowa na temat znaczenia pieśni, hymnu dla jednoczenia oby-
wateli i konieczności walki o wolność państwa. 
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłki. 

WT

Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego. 
Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi. 
Żywe obrazy: ilustrowanie scen z historii Polski. 
Przygotowanie wystawy zdjęć prezentujących Obrazy z historii Pol-
ski z krótkim opisem prezentowanych wydarzeń
Poszukiwacze skarbu – zabawa ruchowa. 

ŚR

Rozmowa kierowana – metafora własnego miejsca w domu, wła-
snych zabawek ukazująca, że dla każdego narodu ważne jest jego 
państwo – miejsce, gdzie jest się u siebie. 
Oglądanie atlasów historycznych. 
Ojczyzna naszym drugim domem – burza mózgów. 
Kto Ty jesteś? Polak mały – nauka wiersza. 
Zbiorowe wykonywanie mapy Polski z pestek i łupin orzechów –
zaznaczenie na mapie masywów górskich, rzek, morza i pojezierzy 
oraz większych miast i rzek.
Zabawy ruchowe. 

CZ

Odszukiwanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic Polski; za-
znaczenie ich na przygotowanych konturach – praca w grupach. 
Nasze własne kompozycje kwiatowe – wystawa.
Warstwowe miasto – tworzenie trójwymiarowego obrazka. 
Gry i zabawy stolikowe. 
Mało nas, mało nas – zabawa ruchowa. 

PT 

Jakie piękne miejsca w mojej miejscowości pokażę turystom? 
Krzyżówka historyczna. 
Świat za sto lat – praca plastyczna. 
Prezentowanie projektów Leonarda da Vinci. 
Ukochany kraj – nauka piosenki. 
Gry i zabawy na boisku szkolnym.

Plan pracy opiekuńczo-
-wychowawczej
w świetlicy szkolnej

Cz. II – listopad,
grudzień
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Święto pieczonego ziemniaka

PN

Świetlicowy festiwal filmowy. 
Omawianie w zespołach pomysłów na własne scenariusze. 
Przygotowanie rekwizytów. 
Odgrywanie przez zespoły scen – filmowanie amatorską metodą. 
Uroczysty pokaz. 

WT

W czasie deszczu dzieci się nie nudzą – odgadywanie przysłów. 
Wyprawa do biblioteki szkolnej
 Stary niedźwiedź mocno śpi – zabawa ruchowa. 
Kolorowa jesień – kolaż. 

ŚR

Późna jesień w parku – spacer tematyczny. 
Układanie rymowanek o jesieni. 
Zabawa tematyczna (słowna) – tworzenie sałatki z liter. 
Świat kompozytorów: Claude Debussy – opowiadanie o życiu kom-
pozytora, słuchanie jego utworów. 
Zilustrowanie ulubionego utworu. 

CZ

Dlaczego obchodzimy święto pieczonego ziemniaka? – opowiada-
nie nauczyciela. 
Formy słownictwa regionalnego dotyczącego ziemniaków.
Prace, które wykonujemy jesienią w sadzie i ogrodzie – obserwacja 
podczas spaceru. 
Pomidor, Arbuz – zapoznanie z wierszami J. Brzechwy. 

PT 

Opowiadania dzieci o swoich podróżach, poparte widokówkami – 
znajomość mapy Polski. 
Wykonanie farbami plakatowymi plakatu reklamującego walory tu-
rystyczne wybranego regionu.
Kukułka – zabawa dydaktyczna. 

Katarzynki i andrzejki

PN

Zwiad – zbieramy wiadomości o tradycjach andrzejkowych w na-
szym regionie. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w toku roz-
mów z dziećmi. – Zapoznanie dzieci z opowiadaniem „Andrzejko-
we Katarzynki”. Andrzejki i Katarzynki – podobieństwa i różnice. 
Słuchanie nagrań magnetofonowych – taniec dyskotekowy.
Wyszukiwanie różnic w obrazkach – ćwiczenie spostrzegawczości

WT

Czytanie opowiadań na temat tradycji andrzejkowych. 
Pogadanka na temat wróżb andrzejkowych. 
Przeglądanie prasy dla dzieci, czytanie ciekawostek związanych 
z Andrzejkami i Katarzynkami. 
Quiz ortograficzny – układanie krzyżówek. 
Złap mój cień, Koguciki – zabawy ruchowe. 
Karaoke w świetlicy. 

ŚR

Omówienie i wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do 
wróżb. 
Zabawy ruchowe przy muzyce – świetlicowy pokaz talentów. 
Wyszukiwanie w Internecie informacji na zadany temat – ćwiczenie 
umiejętności korzystania z Internetu i umiejętności obsługi kom-
putera. 
Zaprowadź linię na spacer – rysowanie bez odrywania ołówka
od papieru. 

CZ

Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, lampiony, balony.
Mur pod ścianą – zabawa ruchowa. 
Uśmiechaj się rano... – śpiewanie piosenek. 
Wykonanie dekoracji andrzejkowych – przygotowanie pomocy
do przeprowadzenia wróżb. 

PT 

Andrzejki w świetlicy – samodzielne wykonanie oraz konsumpcja 
deserów. 
A wędrujże chodaczku – nauka pląsu. 
Przeprowadzenie wróżb andrzejkowych – lanie wosku itp. 
Bal andrzejkowy. 

GRUDZIEŃ

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
�  Zapoznanie dzieci z  tradycjami obchodzenia Barbórki i  Mi-

kołajek.
�  Zapoznanie uczniów z historią szkoły i ważnymi datami zwią-

zanymi z placówką.
�  Zwrócenie uwagi na znaczenie rodziny w życiu każdego czło-

wieka.
�  Przypomnienie o zasadach kulturalnego zachowania się przy 

stole.
�  Zapoznanie wychowanków z  tradycjami świąt Bożego Naro-

dzenia.
�  Wdrażanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych.
�  Zapoznanie się ze zwyczajami bożonarodzeniowymi kultywo-

wanymi w domach wychowanków.
�  Zapoznanie dzieci ze sposobami obdarowywania prezenta-

mi i kartkami, zwrócenie uwagi nie na wartość prezentu, lecz 
fakt obdarowania.

�  Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza ubogich 
i dzieci.

Grudniowe tradycje: Barbórka i mikołajki

PN

Barbórka – święto górnictwa, zapoznanie z legendą pt. „Gustliko-
wy skarb”. 
Pokaz zdjęć przedstawiających prace górników pod ziemią. 
W kopalni – rysowanie węglem. 
Pająk i muchy, Ssak, ryba, ptak – zabawy ruchowe. 
Trojak – nauka tańca regionalnego. 
 Górnicze święto – uwrażliwienie dzieci na społeczną wartość pra-
cy górnika. 

WT

Głośne czytanie powiadania Rozgniewany węgielek.
Skarby spod ziemi – rozsypanka wyrazowa. 
Znaczenie skarbów spod ziemi – burza mózgów. 
Przybliżenie dzieciom pracy górnika –podkreślenie jej trudnego 
charakteru 
Wykonanie z pudełek po zapałkach wagoników z węglem 
Kozierajka, Jedzie pociąg, Przebierańcy – zabawy ze śpiewem.

ŚR

Głośne czytanie książki Łysek z pokładu Idy G. Morcinka. 
 Nauka piosenki: Idzie górnik. 
Słuchanie nagrań zespołu „Śląsk” – wystukiwanie rytmów. 
Czapka górnicza, latarenka – samodzielne wykonanie z papieru. 
Chodzenie po falach, Rybak i rybka – zabawy ruchowe z wykorzy-
staniem chusty.

CZ

Rozmowa na temat Mikołajek – kreślenie daty, sposobów obda-
rowywania podarkami. Wyklejanie postaci Mikołaja – wykorzysta-
nie szablonu. 
Pisanie listów do Św. Mikołaja i  rysowanie upragnionych prezentów.

PT 

Zabawa mikołajkowa w świetlicy.
Powitanie Mikołaja. 
Sposoby przekazywania sobie upominków – burza mózgów. 
Czytanie opowiadań o Św. Mikołaju. 
Co chciałbym znaleźć po poduszką? – technika dowolna.
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Świąteczna cepeliada – przygotowanie do kiermaszu

PN

Pogadanka o zwyczajach świątecznych kultywowanych w rodzi-
nach wychowanków.
Tradycje adwentowe – praca w grupach. 
Wykonanie wieńca adwentowego z bałwankami, ozdób na kier-
masz: choinek, kartek świątecznych. 
Zabawy ruchowe przy muzyce.

WT

Idea Kiermaszu Świątecznego szkole – wprowadzenie dzieci do 
pracy na rzecz innych. Ustalenie ozdób, które grupa wykona na 
kiermasz.
Oglądanie filmów o tematyce świątecznej. 
Malowanie na bombce motywów świątecznych. 
Wykonanie łańcuchów i papierowych bombek na choinkę. 
Traf do komina – zabawa ruchowa.

ŚR

Wykonanie ozdób: postać św. Mikołaja, lampiony na stół. 
Dlaczego pomagamy innym – quiz. 
Nauka piosenki M. Jeżowskiej Kochany panie Mikołaju. 
 Słuchanie kolęd i pastorałek. 
Kto pierwszy zapakuje prezent? – zabawa ćwicząca refleks. 
Wykonywani pocztówek świątecznych. 

CZ

Wyprawa do Krainy za Wielką Górą i spotkanie z Mikołajem –
rozwijanie wyobraźni dziecka
 „Podróże na niby” – poznanie atrybutów św. Mikołaja, wykonanie 
postaci z kartonu, 
Moja lista przebojów – konkurs kolęd. 
 Słuchanie i omawianie ulubionych utworów muzyki młodzieżo-
wej – biografie i zdjęcia idoli. 
Słupek – zabawa rzutna.

PT 

Dzień Świętego Mikołaja w świetlicy – wykonanie dla kolegi lub ko-
leżanki prezentu mikołajkowego.
Nauka pakowania prezentów: pudełko w kształcie św. Mikołaja.
Zabawa orientacyjno-rytmiczna przy muzyce.
Układanie tekstów życzeń świątecznych.

Miłość i tolerancja w świetle świąt Bożego Narodzenia

PN

Rozmowa z dziećmi na temat tradycji bożonarodzeniowych.
Podróże po biblijnych miejscach – tradycje bożonarodzeniowe 
dawniej i dziś.
Wigilijna zabawa w rymy – układanie rymowanek. 
Wspólne śpiewanie kolęd; nauka kolędy wybranej przez dzieci. 
Wykonanie dekoracji w sali.

WT

Wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu – praca pla-
styczna. 
Analiza porównawcza Świąt Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych
 – wypisywanie różnic. 
Idą kolędnicy – nakrapianki, malowanie z pastą do zębów. 
Swing w uliczce – nauka tańca grupowego. 

ŚR

Rozwiązywanie „Świątecznej krzyżówki”. 
Przepisy kulinarne – pieczenie ciasteczek na choinkę (odmierzanie, 
ważenie, estetyka wykonania, bezpieczeństwo w obchodzeniu się 
z urządzeniami kuchennymi). Samodzielne ozdabianie ciasteczek.
Spotkanie wigilijne przy choince – wprowadzenie w nastrój świąt 
Bożego Narodzenia, wspólne spędzanie wolnego czasu. 

CZ

Co chciałbym dostać „na gwiazdkę?” – rozpoznawanie upodobań 
dzieci 
Jest taki dzień – wspólne kolędowanie. 
Zabawy na śniegu – rzuty do celu śnieżkami.
 Po tropach – gra terenowa.

PT 

Pradziad Roch i jego zwierzęta – legendy ludowe. 
Drama – tolerancja w naszej grupie. 
Wykonywanie ozdób choinkowych – własna inwencja twórcza.
Świąteczny konkurs sportowy. 
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Haftowane 
rybki

Gazetowy 
podwodny

świat

Wykonanie:
Z  papieru technicznego wycinamy 

kształt ryby – w tym przypadku jest to flą-
dra. Rybę wypełniamy nitkami przewleka-
nymi przez papier, stosując różne rodzaje 
ściegów: fastrygę, łańcuszek, krzyżykowy, 
półkrzyżykowy. �

Wykonanie:
Kartkę z  bloku malujemy na niebiesko pędzlem do gole-

nia, co pozwoli uzyskać nietypowy efekt. Na koniec malowa-
nia można tu i ówdzie przyłożyć pędzel i obrócić go w miejscu 
o 180 stopni – powstanie efekt wzburzonej wody. Zostawiamy 
pomalowaną kartkę do wyschnięcia.

Wykonanie:
Z papieru technicznego wycinamy rybę. 

Brzegi obszywamy kordonkiem stosując 
ścieg dziergany właściwy równoległy: 

 Środek ryby zapełniamy ściegami, któ-
re rysujemy flamastrem (ścieg krzyżykowy, 
łańcuszek, stebnówkę). 

 Na koniec ozdabiamy rybę guzikami 
i kwiatami.

Materiały:
�  blok techniczny;
�  kordonek;
�  igła;
�  nożyczki;
�  f lamaster;
�  guziki;
�  sztuczne kwiatki. 

Materiały:
�  blok 

techniczny; 
�  niebieska farba 

plakatowa;
�  pędzel (np. 

do golenia); 
�  stara gazeta; 
�  czarny marker;
�  kolorowe 

pisaki;
�  klej;
�  nożyczki. 

Materiały:
�  blok techniczny;
�  igła;
�  kolorowe 

kordonki;
�  nożyczki;
�  ruchome oczka.

Ryba niebieska

Ryba czerwono-żółta

Jadwiga Bibrzycka 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej w Bojszowach

Ryba czerwonno żółtaR b żółt

� 
� �

Jadwiga Bibrzycka 

Na gazecie rysujemy markerem kontury elementów, które 
będą potrzebne, by stworzyć podwodny świat (glony, zwierzę-
ta, kamienie itp.). Kontury wypełniamy żywymi kolorami, po 
czym dokładnie je wycinamy. 

 Układamy kompozycję z gazetowych elementów i przykle-
jamy w odpowiednim miejscu na pomalowanej kartce.  �
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Agata Nowak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i techniki

w Szkole Podstawowej w Bojszowach

Agata Nowak

krzyżykowy łańcuszek stebnówka

ZRÓB TO Z NAMI
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Dla większego i mniejszego smyka,
czyli 10 prac z  papierowego

talerzyka

Rybka
 Potrzebujemy dwóch talerzyków. Jeden 

z  nich będzie tułowiem rybki – wystar-
czy wyciąć z  brzegu trójkącik jako pysz-
czek. Z  połówki drugiego talerzyka przy-
gotowujemy ogon, zaokrąglając nacięcie 
do środka. Łuski rybki możemy dokleić 
(z kółek złożonych na pół) lub narysować 
kredkami i mazakami. Na koniec przykle-
jamy oczko i płetwy z kolorowego papieru.

Akwarium
Odcinamy górną część talerzyka – bę-

dzie podstawką pod akwarium. Pozostałą 
część talerzyka zamalowujemy niebieską 
farbą. Kiedy wyschnie, naklejamy rybki 
i roślinki z kolorowej wycinanki lub z pa-
pieru do pakowania prezentów.

Muchomorek
Połowę talerzyka zamieniamy w ka-

pelusz grzybka: malujemy czerwoną 
farbą, a kropki naklejamy z plaste-
liny lub malujemy farbami. Dora-
biamy nóżkę z białego papieru.

Jeżyk
Jeżyk powstanie z połowy talerzy-

ka. Pyszczek pozostawiamy biały, a resz-
tę zamalowujemy brązową farbą. Nacina-
my brzegi, tworząc kolce i nosek jeża. Na 
koniec doklejamy oczko i  nosek. Dodat-
kową ozdobą będzie papierowe jabłuszko 
i trawa z zielonej bibułki.

Bałwanek
Bałwanek powstanie z  dwóch ta-

lerzyków: jeden z nich będzie brzusz-
kiem, a  brzegi odcięte z  drugiego utwo-
rzą ręce. Z białego papieru wycinamy gło-
wę, a  z  elementów kolorowej wycinanki 
doklejamy oczy, nos, usta, czapkę i guziki.

Kurka
Składamy talerzyk na pół – będzie tu-

łowiem kurki. Z  kolorowych papierów 
lub bibułek wycinamy grzebyk, skrzydeł-
ko i oczko; doklejamy je, dodając koloro-
we piórko.

Baranek
Traktujemy biały talerzyk jako tułów 

baranka. Wystarczy do niego dokleić gło-
wę, ogonek, cztery łapki i dzwoneczek.

Koszyk na jajka 
Lekko zginamy talerzyk na pół, po 

czym wycinamy małe półkole, two-
rząc rączkę koszyka. Do środ-

ka wklejamy kolorowe ja-
jeczka i  ozdabiamy całość 
według własnego pomysłu.

Bocian
Do połowy białego tale-

rzyka doklejamy czerwone nogi, 
długą szyję i głowę z białego papie-

ru. Dla urozmaicenia można dodać trawkę 
z zielonej bibułki, nacinając jej końce.

 
Sowa

Zaginamy boki talerzyka w taki sposób, 
aby powstały skrzydła. Przyginamy górną 
część; doklejamy do niej oczy, dziób i uszy. 
Do tułowia doklejamy nogi. Całość kolo-
rujemy kredkami lub farbami. �

 

Magdalena Musiał
 nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej 

nr 50 w Białymstoku

Przy odrobinie sukcesu, zachęty i zaufania,
w środowisku sprzyjającym pracy ciekawej 

i pożądanej dziecko może dotrzeć
do krańców świata. 

Celestyna Freinet

Magdalena Musiał

Odpowiednio motywując
dziecko, możemy być 

pewni, że jego rozwój
będzie przebiegać 
w sposób właściwy. 
Tworząc, dziecko do-

znaje jednocześnie róż-
nych wrażeń wywołanych 

samym tematem, barwami, 
różnorodnością materiału, kształtów 
i form. Podczas zajęć świetlicowych 
warto wykorzystywać przedmioty co-
dziennego użytku, które są łatwo do-
stępne, a jednak dają niezwykły efekt. 
Dobry przykład to papierowe talerzyki 
o  falistej fakturze. Bardzo łatwo i szyb-
ko można je zamienić we wszystko, co 
podpowie wyobraźnia – na przykład 
w fantazyjne zwierzęta albo rośliny.

Rybka

M

Od
dz

p

z
ny

samy

ZRÓB TO Z NAMI

W
W

W
.S

W
IE

T
L

IC
A

W
S

Z
K

O
L

E
.P

L
|

D
W

U
M

IE
S

IĘ
C

Z
N

IK
 W

Y
C

H
O

W
A

W
C

Ó
W

 Ś
W

IE
T

L
IC

Y

SwS II,III,IV okladki.indd   4 2016-05-23   09:54:14


