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Plan pracy

dydaktyczno-wychowawczej
świetlicy szkolnej
w szkole podstawowej

Semestr II

Ewa Krysińska
Plan na semestr I opublikowano w numerze 6/2013 „Świetlicy w Szkole”

Luty
Tematyka zajęć
Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą
Dlaczego należy dokarmiać ptaki zimą – pogadanka
Czytanie opowiadania Kłopoty Burka z podwórka Lucyny Krzemienickiej
Czytanie czasopism i gazet

Podróże po Polsce
Opowiadania dzieci o przeżytych w czasie ferii
podróżach, wzbogacone prezentacją widokówek z odwiedzonych rejonów
Zapoznanie z mapą Polski
Walentynki
Walentynki – wzajemne obdarowywanie się
prezentami
Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas
zabaw zimowych

Zajęcia
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia
umuzykalniające

Wykonanie ilustracji do
opowiadania Kłopoty Burka
z podwórka
Lepienie z plasteliny ulubionych zwierząt
Zwierzęta domowe – składanka
metodą origami
Przegląd i naprawa karmników

Spacer w sąsiedztwie szkoły, do
parku i nad jezioro
Dokarmianie ptaków, rozpoznawanie śladów pozostawionych
przez ptaki na śniegu
Zabawy na śniegu i lodzie niedaleko szkoły
Gry stolikowe

Śpiewanie wspólne
oraz indywidualne piosenek o zimie, ptakach
i zwierzętach

Zaznaczanie na mapie konturowej Polski większych miast
i rzek
Wykonanie albumu o Polsce

Zabawy w berka, gęsi i gonitwę
Gry dydaktyczne utrwalające
nazwy miast i rzek Polski

Morze, nasze morze
– nauka piosenki

Wykonanie serc z tektury i zapi- Gry i zabawy stolikowe
sanie dedykacji
Poczta walentynkowa

Słuchanie koncertu
życzeń

Marzec
Tematyka zajęć
Dzień Kobiet
Pogadanka tematyczna o zawodach, jakie
wykonują kobiety
Sławne Polki: Maria Konopnicka,
Maria Kownacka, Janina Porazińska
Wyszukiwanie (np. w książkach i czasopismach)
oraz recytacja wierszy o kobietach

Zajęcia
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia
umuzykalniające

Kobietą być – praca plastyczna,
technika dowolna
Laurka dla pani – technika
dowolna
Dzień Kobiet – przygotowanie
gazetki okolicznościowej

Wspólne wyjście do sklepu i na
pocztę – poznanie pracy ekspedientki i pocztowców
Gry stolikowe – warcaby i puzzle
Gry i zabawy na boisku z wykorzystaniem piłek, skakanek i paletek

Harcerze – nauka pląsu
Samodzielne rytmizowanie wierszy
i przysłów

Ulubiona dyscyplina sportowa
– rysowanie kredkami
Jak dbać o zdrowie – malowanie farbami plakatowymi

Zabawy na boisku szkolnym
– rzuty do celu
Różne gry stolikowe

Oglądanie audycji telewizyjnych, filmów
Utrwalenie poznanych
wcześniej piosenek

Marzanna – wykonanie kukły
ze słomy, patyków i kawałków
materiałów
Jaskółka – składanka z papieru

Wycieczka nad jezioro – topienie Nauka piosenki
marzanny
o wiośnie
Rytmizowanie wierszy
i przysłów

Sport to zdrowie
Rozmowa z dziećmi na temat sportu i jego
znaczenia dla zdrowia
Właściwe zachowanie podczas choroby
Rola antybiotyków w walce z chorobami
Powitanie wiosny
Zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie w czasie
przedwiośnia
Przysłowia o marcu – układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
Bezpieczne zachowanie się nad wodą – pogadanka
Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych
Czytanie wierszy okolicznościowych
Wysyłanie kartek świątecznych do najbliższych
– adresowanie kopert, zapoznanie z pojęciami
adresat, nadawca, kod pocztowy
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Wykonanie świątecznych
Gry stolikowe w świetlicy
dekoracji do świetlicy – zajączki, Gry i zabawy zręcznościowe
kurczaczki, kurki, jajka, koszyczki metodą origami
Wystawa prac w holu szkoły

Kto najładniej zaśpiewa? – mini konkurs
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Marzec cd.
Tematyka zajęć

Zajęcia
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia
umuzykalniające

Gry i zabawy na boisku szkolnym
Rozwiązywanie zagadek, rebusów i krzyżówek

Stary niedźwiedź, Karuzela i Lisek – zabawy
przy muzyce

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia
umuzykalniające

Zwyczaje wielkanocne
Zapoznanie ze zwyczajami i obrzędami związa- Najpiękniejsza pisanka – praca
nymi z okresem Świąt Wielkanocnych
plastyczna
Co to są mazurki, pisanki, kraszanki, święconka,
śmigus-dyngus? – pogadanka
Co chciałbym dostać od zająca? – analiza psychologiczna służąca poznaniu potrzeb dziecka

Kwiecień
Tematyka zajęć

Zajęcia
plastyczno-techniczne

Poznań, moje miasto
Zapoznanie dzieci z legendą o poznańskich
koziołkach z ratusza
Zorganizowanie z udziałem dzieci wystawy
z pocztówek Poznań dawniej i dziś
Quiz o Poznaniu

Poznań, moje miasto – technika dowolna (konkurs dla
dzieci)

Gry i zabawy towarzyskie
w świetlicy

Powtarzanie ze słuchu
głosem dźwięków
i motywów muzycznych

Wykonanie ptaków z plasteliny
i drucika
Bocian – malowanie farbami
plakatowymi

Gry świetlicowe
Spacer po okolicy
Zabawa w głuchy telefon, kolory,
pomidora

Ptaszki – naśladowanie
głosów ptaków
Słuchanie muzyki relaksacyjnej z nagranymi głosami ptaków

Powrót skrzydlatych przyjaciół
Zapoznanie dzieci z ptakami – czytanie wiersza
Ptasie radio Juliana Tuwima
Wyszukiwanie w książkach informacji o różnych
gatunkach ptaków, nauka rozpoznawania ich
po upierzeniu
Zdrowie i higiena
Pogadanka o pracy lekarza i pielęgniarki
Higiena jamy ustnej – spotkanie z panią stomatolog
Alkohol – wróg człowieka

Wykonanie laurek dla pani pie- Gry drużynowe na boisku szkolSłuchanie nagrań
lęgniarki i lekarzy szkolnych
nym: zabawy z piłkami, skakanka- i piosenek
mi, gumą
Różne gry stolikowe

Wiosenne kwiaty
Rozmowa na temat ochrony przyrody, szukanie
śladów wiosny
Czytanie wierszy o tematyce wiosennej
Nauka rozpoznawania i nazywania pierwszych
kwiatów wiosennych (krokusa, sasanki, zawilca)

Kwiaty wiosenne – wyklejane
nasionami
Kwiaty w moim ogrodzie
– malowanie bibułą
Wiosenne kwiaty – kompozycja na patyczku szaszłykowym

Zabawy z piłką na boisku szkolnym
Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

Przebiśniegi – nauka
piosenki

Maj
Tematyka zajęć
3 Maja
Zapoznanie dzieci z wydarzeniami dotyczącymi naszej ojczyzny
Rozbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych
Nauka na pamięć wiersza Polskie skarby
Dni książki
Książka jako źródło wzruszeń i wiedzy o świecie
Twórcy literatury dla dzieci – pogadanka
Zwiedzanie biblioteki, zasady korzystania
z księgozbioru
Czasopisma dla dzieci
Zawody naszych rodziców
Rozmowa z dziećmi na temat pracy, jaką wykonują ich rodzice – rodzaje zawodów
Poznajemy pracę osób zatrudnionych w szkole
Jak należy zachowywać się wobec pracowników szkoły
Kim chciałbyś zostać w przyszłości? – pogadanka
Dzień Matki
Czytanie opowiadań i wierszy z okazji Dnia Matki
Za co kocham swoją mamę – wypowiedzi dzieci
Nauka wiersza Oczy mamy Tadeusza Kubiaka
– wspólne wyjaśnianie niezrozumiałych słów
Przygotowanie inscenizacji na Dzień Matki
– podział ról
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Zajęcia
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia
umuzykalniające

Kolorowanie rysunków związa- Wycieczka do miasta – szukanie
nych ze świętem 3 Maja
miejsc historycznych
– wystawa prac
Zabawy ruchowe na boisku
szkolnym

Słuchanie pieśni o tematyce narodowej

Wykonanie zakładki do książki
z kolorowego papieru
Nauka owijania książek
Naprawa gier świetlicowych

Zabawy ruchowe z elementami
biegu i skoku
Gry drużynowe na boisku
Wycieczka do biblioteki publicznej

Mało nas, Karuzela,
Lisek – zabawy ze
śpiewem
Oglądanie audycji
telewizyjnych

Wykonanie albumu o zawodach wykonywanych przez
rodziców
Tata w pracy, mama w pracy
– rysunek wykonany dowolną
techniką

Gry i zabawy w świetlicy oraz
niedaleko szkoły – tor przeszkód,
zabawy z piłkami i skakankami

Słuchanie nagrań
muzyki dziecięcej
i młodzieżowej

Laurka dla mamy wraz z życzeniami
Portret mojej mamy – zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy wyglądu

Gry stolikowe w świetlicy
Gry i zabawy na boisku szkolnym

Śpiewanie piosenek
dla mamy
Oglądanie bajek
i filmów

21

Kalendarium

Czerwiec
Tematyka zajęć
Dzień Dziecka
Wszystkie dzieci nasze są… – pogadanka
Jak żyją dzieci w innych krajach? – wspólne
oglądanie fotografii
Cechy charakterystyczne ubioru poszczególnych krajów
Dzień Sportu
Zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami
sportowymi
Moje wakacje
Pierwszy dzień lata – rozmowa na temat zabaw
na wolnym powietrzu oraz zagrożeń z nimi
związanych
Czytanie i recytacja wierszy o tematyce letniej

Zajęcia
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia
umuzykalniające

Portret dziecka – rysowanie
kredkami

Gra planszowa Melonik – umiejętność dostrzegania różnic
w wyglądzie innych
Zabawy sportowe

Oglądanie filmów DVD
i wideo
Nauka piosenki w obcym języku

Nasi mistrzowie – projektowanie narodowego stroju dla
polskiej reprezentacji

Gry i zabawy na boisku szkolnym – dwa ognie, piłka nożna
i siatkowa

Śpiewanie piosenek
o tematyce sportowej

Wakacje tuż, tuż – wydzieranka (praca grupowa)
Wakacje – wykonanie gazetki

Gry i zabawy na boisku szkolnym
Wycieczka nad jezioro i do
parku – obserwacja zmian zachodzących latem w przyrodzie

Konkurs piosenki świetlicowej

Ewa Krysińska
nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu

Serce dla mamy
Prezent z puzzli
Beata Krasówka
Materiały:

n małe puzzle (mogą być z różnych
układanek);
n złota lub srebrna farba w sprayu;
n karton;
n k lej;
n nożyczki.

Wykonanie:

Przygotowanie serca jest bardzo łatwe
i zajmuje niewiele czasu. Na początku
z szablonu wycina się serce, na które nakleja się puzzle. Należy je przyklejać obok
siebie lub jeden na drugi. Następnie całość
maluje się starannie złotą lub srebrną farbą
w sprayu i czeka do wyschnięcia. Tak przygotowany prezent ucieszy każdą mamę.
Warto wykonać również mniejsze serce, które można nakleić na kartkę podarunkową.
n

Beata Krasówka
nauczycielka świetlicy w Zespole Szkół w Pyskowicach
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