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CYKL
TEMATYCZNY TYDZIEŃ ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY
ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄ

CE

WRZESIEŃ
Witaj szkoło.
Poznajemy się

wzajemnie.

Cele:
- integrowanie

grupy
i uświadomienie

ważności
tolerancji

w kontaktach
koleżeńskich

- poznanie
i respektowanie
zasad zawartych
w Regulaminie

świetlicy,
- wdrażanie

do samooceny
swojego

zachowania.

I

1 - 4.09.

Wzajemna prezentacja
dzieci i nauczyciela

świetlicy.
Omówienie dziennego

rozkładu zajęć
świetlicowych i zasad

zachowania w sali.
 Zabawy integracyjne,

sprzyjające wzajemnemu
poznaniu się dzieci.

Zajęcia własne uczniów,
odrabianie lekcji.

„ Pocztówka
z wakacji” - konkurs

plastyczny.
Wspólne wykonanie
gazetki w świetlicy.

Zabawy i gry orientacyjno –
porządkowe:

„ Reagowanie na sygnały”,
„Dokończ słowo”,

„Łapki”.

Śpiewanie piosenek
poznanych

na wypoczynku
letnim.

Nauka rytmiki
-wyklaskiwanie
podanego rytmu.

W zdrowym ciele
– zdrowy duch.

Cele:
- przestrzeganie
zasad zdrowego

stylu życia
- kształtowanie

nawyków
 i przyzwyczajeń

zdrowotnych.

II

7 - 11.09.

Zapoznanie dzieci
z zasadami zdrowego

i racjonalnego odżywiania.
Sporządzenie wykazu
produktów na medal

i najmniej wartościowych
dla zdrowia.
Kalambury

i rozwiązywanie zagadek.

Wykonanie prac
plastycznych –
wydzieranka pt.

„Owoce”. 
Wykonanie gazetki

o zdrowym
odżywianiu.

Gry i zabawy:
„Zajęcze uszy i gra           na

skrzypcach”,
„Kłębek”,

„Poszedł Jarek                  na
jarmarek”.

Nauka piosenki pt.
„Ogórek”- śpiewanie

zbiorowe i
indywidualne.



Moje miasto,
moja

miejscowość.

Cele:
- budzenie

zainteresowania
swoją

miejscowością,
regionem,

- kształtowanie
postaw

patriotycznych.

III

14 - 18.09.

Przybliżenie legend
najbliższej okolicy

i dalszych miejscowości
regionu.

Zapoznanie z tradycjami,
obrzędami, zwyczajami
panującymi w regionie.
Podsumowanie- quiz
wiedzy regionalnej.

Wykonanie ilustracji
do przeczytanej

legendy, technika
dowolna. Wykonanie

herbu Pogórza
i Skoczowa -
kolorowanka.

Zabawy orientacyjno –
porządkowe.

Gry i zabawy stolikowe.

Rozpoznawanie
znanych tytułów

piosenek             na
podstawie

ich fragmentów,
wspólny śpiew.

Kultura życia
codziennego.

Cele:
- kształtowanie

kulturalnego
zachowania się 

w miejscach
publicznych,

- kształtowanie
umiejętności
krytycznego

oceniania swoich
zachowań

(samoocena)
- precyzowanie

zasad odróżniania
dobra od zła.

IV

21 - 25.09.

Pogadanka na temat
kulturalnego zachowania

się, wzajemnej życzliwości.
Umiejętność nakrywania

do stołu i zachowania
się podczas posiłku. 

Przedstawianie scenek
przygotowanych przez

dzieci, mówiących
o właściwym zachowaniu

się przy stole.

Wycinanie serwetek
z kolorowego

papieru.
Rysowanie
świeczką
nakryć

stołowych,
sprawdzenie

rysunku
poprzez

pomalowanie
kartki farbą,

wystawa prac.
Lepienie z plasteliny
nakryć stołowych.

Gry i zabawy na boisku
szkolnym.

Zabawy dydaktyczne – domino
ortograficzne, skojarzenia.

Słuchanie nagrań z
płyt, oglądanie filmów

z kaset video i płyt
DVD.



CYKL
TEMATYCZNY

TYDZI
EŃ

ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -
TECHNICZNE

ZAJĘCIA
RUCHOWE

GRY I
ZABAWY

ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE

PAŹDZIERNIK

Październik
miesiącem
ochrony

przyrody.

Cele:
- rozwijanie troski o

przyrodę,
uwrażliwianie
 na jej piękno,
- kształtowanie

postawy ekologicznej.

I

28.09
-2.10.

Pogadanka na temat:
„Znaczenie roślin dla ludzi

i zwierząt”.
Nazwy i rodzaje roślin.

Grzyby jadalne
i niejadalne.

Rezerwaty, parki, pomniki
przyrody.

Odrabianie pracy domowej.

Przygotowanie wystawy
pt.: ,,Jesienne wianki”.
Wykonanie kompozycji

kwiatowej – technika dowolna.
Owoce jesieni –

lepione z plasteliny. Ludziki,
zwierzęta wykonane  z darów

jesieni.
Wykonanie plakatu   na temat
„ Ratujmy przyrodę” – praca

zbiorowa.

Spacer –
obserwacja
przyrody.

Gry i zabawy
sportowe     na

boisku szkolnym.
Zabawy

towarzyskie:
„Wiewiórki do

dziupli”,
„Chodzi lisek w

koło drogi”.

Nauka piosenki pt.:
„Odlot dzikich gęsi”.
Zabawa ze śpiewem:

„Lis i gęsi”,
„Karuzela”.

To właśnie ja –
Poznajemy siebie i

swoje
zainteresowania.

Cele:
- wytwarzanie 

u dziecka wiary 
w samego siebie,

- rozwijanie
zainteresowań

i zdolności ucznia.

II

5 - 9.10.

Pogadanka na temat
naszych zainteresowań

i ciekawych form spędzania
czasu wolnego.

Swobodne wypowiedzi
uczniów na temat szkolnej

przyjaźni.

Konkurs plastyczny pt. „Mój
najlepszy kolega”.

Kolorowanie dowolnych
rysunków.

„Kim zostanę           jak
dorosnę?”.  Wykonanie

autoportretu – wyjaśnienie
pojęcia.

Zabawy ruchowe
na powietrzu.

Gry świetlicowe.
Zagadki, rebusy,

krzyżówki.

Słuchanie piosenek
o przyjaźni:

„Przyjaciel  od
zaraz”,

„Przyjaciel dobra
rzecz”.

Nauka rymowanek –
wyliczanek .



Szanujemy pracę
nauczycieli.

Cele:
- budzenie szacunku 

do nauczycieli,
- kultywowanie
obrzędowości

szkolnej- Dzień
Nauczyciela.

III

12 -
16.10.

Rozmowa uczniów
z nauczycielem na temat

jego pracy.
Redagowanie życzeń dla

nauczycieli, pracowników
administracji i in.

Rysowanie kredkami
świecowymi portretu swojego
wychowawcy lub ulubionego

nauczyciela.
Wykonanie tulipanów dla

nauczycieli techniką origami.

Zabawy bieżne:
„Szczupak i

karasie”,
„Rybacy w
jeziorze”,

„Zabawa w
chowanego”.

Nauka piosenki
dla nauczycieli:

„Za to wszystko”.

Świetlica receptą na
nudę.

Cele:
- kształtowanie obrazu
świetlicy jako miejsca,

w którym uczeń
ciekawie spędza czas,

- rozwijanie
zainteresowań

zdolności ucznia.

IV

19 -
23.10.

Wspólne przypomnienie
regulaminu świetlicy.
 Głośne czytanie przez
nauczyciela wybranych
przez dzieci baśni braci

Grimm.
Czytanie czasopism i gazet

z biblioteki świetlicy.

Wykonanie ilustracji do
przeczytanej baśni – technika

dowolna.
Wykonanie motylków z papieru

– wyklejanie metodą
wydzieranki.

Prace porządkowe
w świetlicy:

wycieranie szaf,
półek, sortowanie
czasopism, gazet

oraz zabawek.
Gry, zabawy
świetlicowe.

Grupowe i indywidualne
śpiewanie ulubionych

piosenek- konkurs
na najładniej zaśpiewaną

piosenkę.

Podwodny świat.

Cele:
- zachęcanie 
do rozwijania

własnych
zainteresowań ucznia,

- kształtowanie
umiejętności
korzystania 

z różnych źródeł
informacji.

V

26 -
30.10.

 Pogadanka na temat
zwierząt wodnych.

Rzeki, jeziora, morza
i oceany – wskazanie
różnic oraz położenie

na mapie.

Wycinanka z papieru
kolorowego                w

kształcie ryby. 
Lepienie z plasteliny zwierząt

wodnych.

Zabawa ruchowa: 
„Rybki i rekiny”.
Projekcje filmów
animowanych. 

Nauka piosenki 
„Yellow submarine” wraz
z tłumaczeniem na język

polski. 



CYKL
TEMATYCZNY

TYDZI
EŃ

ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -
TECHNICZNE

ZAJĘCIA
RUCHOWE

GRY I
ZABAWY

ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE

LISTOPAD

Pamiętamy o tych
którzy odeszli.

Cele:
- budzenie szacunku 

dla zmarłych,
- stosowanie zasad

dobrego zachowania
 w miejscach
publicznych.

I

2 - 6.11.

Rozmowa na temat
odpowiedniego zachowania

się w miejscach pamięci,
wspominanie tych , którzy

odeszli.
Słuchanie czytanych przez

nauczyciela wierszy.
Pamięć o patronie naszej

szkoły -
Janie Marku.

Obrysowywanie szablonów
zniczy, wykończenie dowolną

techniką.
Wykonanie gazetki

okolicznościowej:  „Święto
Zmarłych”.

Wycieczka na
cmentarz -

porządkowanie
grobów. Zabawy

na świeżym
powietrzu.

Gry świetlicowe,
układanki.

Wysłuchanie piosenki 
„Biały krzyż” – analiza

tekstu.

11 listopada Świętem
Odzyskania

Niepodległości.

Cele:
- rozwijanie uczuć

patriotycznych 
i obywatelskich,

- kształtowanie więzi z
krajem ojczystym.

II

9 -
13.11.

Wysłuchanie legendy
o powstaniu państwa
polskiego. Znaczenie
symboli narodowych:
hymnu, godła, flagi.

Rozwiązywanie krzyżówki
z hasłem ,,Polska”.
Rozmowa na temat:

Kim jest Polak?
Czytanie wierszy

tematycznych, oglądanie
ilustracji o tym święcie.

Wykonanie flagi      lub mapy
Polski- wykorzystanie kartonu,

włóczki, bibuły.

Zabawy i gry
rzutne:

„Kręgle”,
„Rzuty do
koszyka”,
„Odbijanie
piłeczki”. 

Słuchanie i utrwalenie
tekstu hymnu Polski,
wspólne odśpiewanie.



Moja ulubiona
książka.

Cele:
- zachęcanie 

do czytania książek,
- krzewienie tradycji
literackich w szkole.

III

16 -
20.11.

Pogadanka na temat: 
„Jak należy dbać

o książki?”
Rozmowa na temat

człowieka, który
wyczarował najpiękniejsze
baśnie – J. Ch. Andersen.
Czytanie baśni Andersena.

Wykonanie ilustracji do
dowolnej baśni – technika
dowolna. Postać z bajki – 
lepiona z plasteliny.    Mój

ulubiony bohater książkowy – 
narysowany kredkami.

Nauka obkładania książek. 

Gry i zabawy
ruchowe        na

boisku szkolnym.
Gry świetlicowe – 

nauka gry w
warcaby.

Wycieczka do
biblioteki szkolnej

i publicznej.

Oglądanie filmów z kaset
video i płyt DVD.

Słuchanie bajek z kaset. 

Obrzędy
andrzejkowe.

Cele:
- kultywowanie

staropolskich tradycji i
obrzędów,

- uczestnictwo 
w imprezach
szkolnych.

IV

23 -
27.11.

Swobodna rozmowa
na temat andrzejkowych

tradycji, przeglądanie prasy
i czytanie ciekawostek

związanych z andrzejkami.

Ilustrowanie dowolnymi
środkami plastycznymi znanego

obrzędu andrzejkowego.
Wykonanie pomocy        i

rekwizytów do wróżb i zabaw
andrzejkowych. Rysunek pod
tytułem: „Bal andrzejkowy”.

Zabawa
andrzejkowa przy
muzyce – konkurs

tańca.
Zabawa ruchowa

w grupach
dwuosobowych
„Jesteś moim

cieniem”.
Wróżby

andrzejkowe.

Improwizowanie
śpiewnych odpowiedzi   na
zadane śpiewem pytania.



CYKL
TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
ZAJĘCIA

UMYSŁOWE

ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE

ZAJĘCIA
RUCHOWE

GRY I ZABAWY
ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄ

CE

GRUDZIEŃ

Barbórka.

Cele:
- kształtowanie

właściwych postaw
wobec ludzi pracy,

- wdrażanie 
do poszanowania
pracy w każdej

dziedzinie.

I

30.11- 4.12.

Pogadanka na temat:
„Jak wydobywa się

węgiel, co
otrzymujemy z

węgla”.
Odrabianie lekcji.

Górnik przy pracy -
rysowanie węglem.
Czapka górnika -
praca zbiorowa.

Zabawy dydaktyczne:
skojarzenia,

domino ortograficzne,
ciąg wyrazowy.

Moja lista przebojów-
słuchanie i omawianie
ulubionych utworów

muzyki młodzieżowej.

Mikołajki.

Cele:
 - podtrzymywanie

oraz tworzenie
zwyczajów 

i obrzędów szkolnych,
- organizowanie życia

towarzyskiego 
i kulturalnego

świetlicy.

II

7 - 11.12.

Słuchanie opowieści
o Świętym Mikołaju
i związanych z nim

tradycji
obdarowywania

prezentami.

Malowanie farbami
portretu Świętego

Mikołaja.
„Dziadek Mróz”
z papieru – praca

w grupach. Świąteczne
dekorowanie sali.

Ćwiczenia z
przyborami    w rytmie

muzyki – piłka,
skakanka, hula-hop.

Układanie rozsypanek
wyrazowych.

Rzuty śnieżkami do
celu, lepienie bałwana.

Nauka piosenki:
„Dzień jeden w roku”.
Zagadki rytmiczne –
„Jaka to piosenka”.

Wystukiwanie
fragmentu znanej

piosenki, zgadywanie.



Choinkowe radości i
tradycje świąteczne.

Cele:
- kultywowanie

tradycji rodzinnych
- rozwijanie uczuć

patriotycznych 
i obywatelskich

III

14 - 22.12.

Pogadanka na temat
tradycji związanych

z nadchodzącymi
świętami Bożego

Narodzenia.
Analiza porównawcza

Świąt
Bożonarodzeniowych

i Wielkanocnych.

Wykonywanie kartek
świątecznych.

Wykonanie ozdób
choinkowych oraz
ubieranie choinki.

Przygotowanie
świątecznego wystroju

świetlicy
- elementy

dekoracyjne.

Pomoc przy
organizacji kiermaszu

świątecznego.
Gry i zabawy na

boisku:
- rzuty śnieżkami
- rzeźby śniegowe

- chodzenie po
śladach.

Śpiewanie piosenki
„Dzwonki sań”.

Wspólne śpiewanie
kolęd, nauka wybranej

przez dzieci kolędy.



CYKL
TEMATYCZNY

TYDZI
EŃ

ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -
TECHNICZNE

ZAJĘCIA
RUCHOWE

GRY I
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ZAJĘCIA
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STYCZEŃ

Nowy Rok
się zbliża.

Cele:
- kultywowanie

tradycji rodzimych,
- rozwijanie

zainteresowań
 i zdolności

plastycznych.

I

4 - 8.01.

Czytanie baśni
J. Ch. Andersena

„O 12 miesiącach”.
Czytanie czasopism, gazet

i książek na wolnych
godzinach w świetlicy.

Rysowanie elementów
symbolizujących 12 miesięcy.

Wykonanie albumu        o zimie
- praca grupowa.

Sztuczne ognie - malowane
farbami.

Nowy Rok, Sylwester: Jak
spędziłem? –

praca plastyczna
(technika dowolna).

Spacery do parku
i nad jezioro -

obserwacja
zachodzących w

przyrodzie zmian.
Gry stolikowe –

różne.

Oglądanie filmów z kaset
video i płyt DVD.

Słuchanie bajek z kaset.

Karnawał.

Cele:
- organizowanie życia

towarzyskiego
 i kulturalnego

świetlicy,
- zachęcanie

 do aktywnych form
spędzania wolnego

czasu.

II

11-
15.01.

„Jak dawniej odbywały
się bale karnawałowe?”

- pogadanka.
Wspólne rozmowy
i ciekawe pomysły
jak zaplanować bal

karnawałowy.

Wykonanie czapeczki    z
kolorowego papieru.

Przygotowanie             z tekturki
i wstążek kotylionów

karnawałowych.
Maski karnawałowe

na bal przebierańców.

Zabawy ruchowe
na śniegu, lodzie
- chodzenie po

śladach.

Śpiewanie indywidualne
i zbiorowe dzieci:

- przegląd piosenek.



Nasi dziadkowie.

Cele:
- kształtowanie

właściwych postaw w
stosunku do osób

starszych,
- wychowanie 

do życia w rodzinie.

III

18 -
22.01.

Pogadanka o potrzebie
okazywania szacunku

i serdeczności dla ludzi
starszych.

Swobodne wypowiedzi
uczniów na temat roli babci

i dziadka w rodzinie.

Laurka dla Babci
i Dziadka

- technika dowolna.
Wpisywanie życzeń.
„Święto Dziadków”
- wykonanie gazetki

tematycznej.
Portret Babci                i

Dziadka:
- farbami plakatowymi lub

ołówkiem.
- wykonanie kwiatka na prezent

metodą origami.

Zabawy na śniegu:
- rzuty kulkami do

celu
- bitwa na kule
- wydeptywanie

ścieżek
Gry stolikowe

według wyboru
dzieci.

Śpiewanie piosenek
o Babci i Dziadku – nauka

zbiorowego śpiewania.

Zimowy sad.

Cele:
- uwrażliwianie na
piękno przyrody,

- budzenie szacunku 
do przyrody,
-wdrażanie 

do pracy zespołowej.

IV

25 -
29.01.

Dłuższe wielozdaniowe
wypowiedzi na temat
zimowego pejzażu na
podstawie własnych

obserwacji. 
Różne sposoby spędzania
czasu wolnego podczas
zimowego wypoczynku.

Zespołowe wykonanie pracy
plastycznej - ,,Zimowy sad”.

Łączenie różnych technik
plastycznych.

Kolorowanie metodą kropkową
gotowych obrazków

przedstawiających piękno sadu
opruszonego  śniegiem.

Zespołowe
rozwiązanie

krzyżówki, której
hasłem jest

,,Zimowy czas”.
Zabawy ruchowe

przy muzyce,
symulowanie

ruchem całego
ciała różnych

sportów zimowych.
Wykonanie puzzli

z krajobrazem
zimowym.

Grupowe lub
indywidualne śpiewanie

piosenek o tematyce
zimowej. Wybór

najładniejszej piosenki.
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LUTY
Świat instrumentów.

Cele:
- wdrażanie 

do zgodnej zabawy w
grupie,

- aktywizowanie
uczniów podczas

zajęć muzycznych ,
- rozwijanie

zainteresowań
 i zdolności uczniów.

I

1 -
5.02.

Pogadanka na temat
instrumentów – podział

na dęte, strunowe,
perkusyjne, klawiszowe.
Wspólne zastanowienie

się nad pytaniem:
„Czy z każdego

przedmiotu można zrobić
instrument?”

Wykonanie najprostszych
instrumentów             z grochu,

piasku              i pudełeczek.
Odrysowywanie instrumentów

z gotowych szablonów
i kolorowanie.

Zabawy na
kojarzenie

brzmienia i ruchu.
Gry i zabawy na

boisku
szkolny

m.
Zabawy

dydaktyczne –
domino

ortograficzne,
skojarzenia.

Gra na, zrobionych przez
siebie, instrumentach.

Ćwiczenia z przyborami
(piłka, skakanka,
woreczki) w rytm

muzyki.

Walentynki.

Cele:
- kultywowanie

tradycji szkolnych,
- kształtowanie

obrazu szkoły jako
miejsca, 

w którym ciekawie
spędza się czas.

II

8 -
12.02.

Swobodna rozmowa na
temat Dnia Zakochanych.
Skąd wziął się zwyczaj
wysyłania Walentynek
i wręczania drobnych

upominków?
Pogadanka na temat

koleżeństwa, przyjaźni
i miłości.

Wykonanie walentynkowych
serc i ozdobienie nimi sali. –

technika dowolna.
Wykonanie

okolicznościowej kartki
z pozdrowieniami     dla

bliskiej osoby.

Gry sportowe z
piłką w sali

gimnastycznej.
Dlaczego warto

być miłym?
Rozwiązywanie

plątaninek
literowych z

hasłem
,,Walentynki to

Dzień
Zakochanych”.

Ćwiczenia z przyborami
(piłka, skakanka,

woreczki gimnastyczne)
w rytm muzyki.

Słuchanie piosenki:
„Ktoś mnie pokochał”.



CYKL
TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
ZAJĘCIA
UMYSŁO

WE

ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE

ZAJĘCIA
RUCHOWE

GRY I ZABAWY
ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJ

ĄCE

MARZEC

Magia teatru.

Cele:
- stosowanie

zasad dobrego
zachowania się 

w miejscach
publicznych,
- rozwijanie

zainteresowań
uczniów.

I

29.02. - 4.03.

Kto jest kim
w teatrze?
(reżyser,

dramaturg,
scenarzysta,
garderobiany

, sufler,
realizator
dźwięku,
operator
światła.
Rodzaje

lalek
teatralnych
(pacynka

marionetka,
kukiełka,

lalka
cieniowa).
Zabawa w

teatr.
Grupowe

przedstawian
ie wcześniej
przygotowan
ych scenek.

Wykonanie kukiełki różnymi
technikami.

Zabawy ruchowe
na powietrzu.

Gry świetlicowe.
Zagadki, rebusy,

krzyżówki.

Oglądanie filmów z
kaset video i płyt
DVD. Słuchanie

bajek z kaset.



Dzień Kobiet.

Cele:
-podtrzymywanie

tradycji
szkolnych,

- wdrażanie 
do poszanowania
pracy w każdej

dziedzinie.

II

7 - 11.03.

Rozmowa na
temat

ciekawych
zawodów

wykonywan
ych przez
kobiety.

Redagowani
e życzeń
dla pań

pracujących
w naszej
szkole.

Wykonanie kwiatów
z papieru i z bibuły.

Wykonanie kartek      z
życzeniami z okazji

Dnia Kobiet oraz drobnych
upominków

dla koleżanek z klasy.

Nauka zabawy:
„Kto jest

dyrygentem?”,
„Kapitan mówi”.

Zabawa zespołowa
w kalambury -
pokazywanie

i odgadywanie
znanych zawodów.

Słuchanie
przebojów

współczesnej muzyki
rozrywkowej.

Słuchanie piosenki:
„Pretty woman” –
tłumaczenie tekstu

na język polski.

Witaj wiosno,
żegnaj zimo.

Cele:
- podtrzymywanie

tradycji
szkolnych,

- poszanowanie
ochrony przyrody

III

14 - 18.03.

Rozmowa na
temat

zwyczaju
topienia

Marzanny
oraz

znaczenie
tego

obrzędu.
Swobodna
rozmowa
na temat

zaobserwow
anych
zmian

zachodzącyc
h          w

przyrodzie.
Konkurs
wiedzy

o Przyrodzie.

Praca plastyczna
farbami plakatowymi

pod hasłem:
„Czekamy                na

wiosnę”.
Wykonanie                 z
kolorowych szmatek

Marzanny.

Spacer po okolicy
w poszukiwaniu
oznak wiosny.

Ćwiczenia
Relaksacyjne
i oddechowe.

Nauka piosenki:
„Wiosna”.

Słuchanie utworu:
„ Wiosna, wiosna,

ach
to ty”.

Przygotowania
do świąt,
wiosenne
porządki.

IV

21 - 23.03.
Zapoznanie z

tradycjami
i obrzędami

Kolorowanie obrazków
świątecznych, dekoracja sali.

Wykonanie

Prace porządkowe
w świetlicy.

Spacer po okolicy,
zbieranie bazi,

Śpiewanie
indywidualne

i zbiorowe dzieci:
- przegląd piosenek.



Cele:
- kultywowanie

tradycji
rodzinnych,
- wdrażanie 

do współpracy 
w organizowaniu

imprez
 i przedsięwzięć.

wielkanocny
mi

na podstawie
tekstu

,,Wielkanoc
na wsi”.
Poznanie
nazw jaj

wielkanocny
ch

(kraszanki,
pisanki,

skrobanki,
malowanki,
naklejanki).
Pomoc w

organizacji
kiermaszu

świąteczneg
o.

kurczaczków,
zajączków i baranków
z kolorowego papieru.

barwinku,
wiosennych kwiatów.

CYKL
TEMATYCZNY

TYDZIEŃ ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -
TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY
ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJ

ĄCE

KWIECIEŃ



Deszcz wiosenny.

Cele:
- rozwijanie

zainteresowań 
i zdolności ucznia.

I

30.03. -
8.04.

Przypomnienie jak
powstaje deszcz -

swobodna rozmowa,
rodzaje deszczu.

Jak powstaje tęcza,
z ilu i jakich kolorów

się składa?

Projektowanie
i wykonanie kolorowej

parasolki z użyciem
farb i pasteli.
Wykonanie

siedmiobarwnej tęczy
z użyciem bibuły –

praca zbiorowa.

Zabawy skoczne:
przeskakiwanie przez duże i

małe kałuże, skoki po
kamykach.

Wystukiwanie
i wyklaskiwanie
podanego rytmu

z użyciem
deszczowych

zwrotów (ulewa,
mżawka, grad, tęcza

itp.)

Ziemianie – tacy
podobni,

a jednak różni.

Cele:
- budzenie
szacunku 

do bliźniego,
- kształtowanie

postaw
prospołecznych.

II

11 – 15.04.

Pogadanka o rasach
ludzkich(żółta, czarna,
biała, australoidalna) –
cechy i rozmieszczenie.

Swobodna rozmowa
z dziećmi na temat

tolerancji.

Wykonanie gazetki
ściennej związanej

z tematem.
Formowanie kwiatów

z bibuły
i wiosennych gałązek.

Wykonanie
motylków i biedronek
z kolorowego papieru.

Zabawa „Co do kogo pasuje?
– przyczepianie do rysunków
sylwetek pasujących do nich

obrazków.

Oglądanie filmów z
kaset video i płyt
DVD. Słuchanie

bajek z kaset.

Światowy Dzień
Ziemi.

Cele:
- poszanowanie 

i ochrona
przyrody,

- kształtowanie
postawy

ekologicznej.

III

18 - 22.04.

Rozmowa na temat
konieczności ochrony

środowiska. Przyczyny
zatruwania wód, powietrza

i gleby.

„Różne sposoby walki
ze śmieciami” -

wykonanie
z niepotrzebnych
opakowań, gazet
i innych zużytych

materiałów prac wg
własnego pomysłu.

Zabawy na boisku szkolnym z
elementami rywalizacji (bieg
slalomem na czas, skok    z

miejsca obunóż, tor
przeszkód).

Słuchanie przebojów
współczesnej muzyki

rozrywkowej.



Kolorowy świat
zabawek.

Cele:
- kształtowanie

właściwego
stosunku 
do swoich
kolegów,

- kształcenie
umiejętności
bezpiecznej

zabawy w grupie.

IV

25 - 29.04.

Rozmowa na temat
ulubionych zabaw dzieci.
Pogadanka „Podziel się
swoimi zabawkami z

biedniejszymi dziećmi”
Budowle z kart Zabawy

i gry tematyczne.
Kształcenie umiejętności

organizacji zabawy -
zwracanie uwagi

na bezpieczeństwo
bawiących się dzieci.

Praca plastyczna
„Moja ulubiona

zabawka”.

Zabawy orientacyjno –
porządkowe.

Gry i zabawy stolikowe.
Projekcja filmu: „Charlie  i

fabryka czekoladek”.

Słuchanie muzyki
relaksującej.

Rytmizowanie
wierszy.



CYKL
TEMATYCZNY

TYDZIEŃ ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -
TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY
ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJ

ĄCE

MAJ
Wiwat maj 
– 3 Maj!!!

Cele:
- rozwijanie uczuć

patriotycznych
 i obywatelskich,
- kształtowanie
więzi z krajem

ojczystym.

I

2 - 6.05.

Nasze symbole narodowe
– godło, flaga.

Wyrabianie pozytywnego
stosunku do kraju.

Wykonanie
płaskorzeźby godła-

wyklejanie plasteliną,
wystawa prac.

Ćwiczenia                        w
zapamiętywaniu ,,czego
brakuje?” – zapisywanie

przedmiotów w ich pierwszej
kolejności Zabawa towarzyska

,,Lustro”.

Nauka piosenki;
„Pszczółka Maja”.

Czuję się małym
Polakiem

i
Europejczykiem.

Cele:
- pogłębianie

uczuć
patriotycznych i

internacjonalnych
.

II

9 -13.05.

Poznanie symboli
narodowych.

Poznanie sąsiadów Polski
z uwzględnieniem

na mapie.
Nauka wiersza
„Kto ty jesteś?’

Rysowanie własnego
herbu –

autoprezentacja.
Wykonanie gazetki:

„Mapa Europy”.

Gry i zabawy na boisku
szkolnym.

Zabawy dydaktyczne –
domino ortograficzne,

skojarzenia.

Nauka hymnu UE:
„Oda do radości”.

O czym śpiewa
słowik.

Cele:
- poszanowanie 

i ochrona
przyrody,

- rozwijanie
zainteresowań

przyrodniczych.

III

16 - 20.05.

Ptaki śpiewające: słowik,
szczygieł, skowronek, kos,

drozd, szpak, zięba,
czyżyk. Rozpoznawanie
ptaków na ilustracjach.
Wypowiedzi uczniów

na temat 
,,Świat bez ptaków”.

Wykonanie
śpiewającego słowika

metodą wycinanki.

Zabawa bieżna ,,Ptaki” – na
podstawi znanej zabawy
,,Wiewiórki do dziupli”.

Symulowanie lotu ptaków.

Naśladowanie
własnym głosem
śpiewu ptaków.



Życzenia dla
mamy.

Cele:
- budzenie
szacunku 

dla dorosłych
(mamy),

- zachęcanie 
do aktywnych
form spędzania
wolnego czasu. 

IV

23 - 27.05.

Redagowanie życzeń
i układanie wierszy dla

mamy.
Wypowiedzi uczniów

na temat swojej rodziny.
Czytanie wierszy

i opowiadań o tematyce
rodzinnej.

Malowanie farbami
plakatowymi portretu

swojej mamy-
wystawa prac.

Wykonanie upominku
dla mamy wg

własnego pomysłu, lub
laurki z okazji jej

święta, pisanie życzeń.

Zabawy ruchowe             na
boisku szkolnym, np.

„Zbijak”, „Dwa ognie”, „Tor
przeszkód”.

Nauka piosenki:
,,Walczyk dla mamy”

- śpiewanie solo
i chóralnie.



CYKL
TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
ZAJĘCIA
UMYSŁO

WE

ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE

ZAJĘCIA
RUCHOWE

GRY I ZABAWY
ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJ

ĄCE

CZERWIEC

Międzynarodow
y

Dzień Dziecka.

Cele:
- kształtowanie
umiejętności
krytycznego

oceniania swoich
zachowań 
 i czynów, 

- wytwarzanie
 u dziecka wiary
w samego siebie.

I

30.05- 3.06.

Poznajemy
prawa

i obowiązki
dziecka.

Wszystkie
dzieci

są nasze-
rozmowa
na temat

dzieci
różnych

narodowości
; cechy

charakteryst
yczne
ubioru
danego
kraju.

Zapoznanie
dzieci

z
odznaczenie

m
nadawanym

dorosłym
przez dzieci:

Order
Uśmiechu.

Praca plastyczna:
„Autoportret”.

Projektujemy własny
order i nadajemy      mu

nazwę.
Przygotowanie

Loterii Fantowej.

Gry planszowe
i stolikowe, układanie

puzzli, warcaby,
bierki, domino, karty.

Gry i zabawy
na boisku szkolnym

z elementami
współzawodnictwa.

Wspólne i grupowe
śpiewanie piosenek
wybranych przez

dzieci.



Kulturalne
zachowanie.

Cele:
- precyzowanie

zasad
kulturalnego
zachowania,

- uczenie
zachowań
zgodnych 

z powszechnie
obowiązującymi

normami.

II

6 - 10.06.

Układanie
krótkich

opowiadań
na temat

odpowiednie
go

zachowania
się.

Swobodne
wypowiedzi

na temat
wiersza J.

Brzechwy ,,
Samochwała

’.

Wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej realne scenki

z życia, podczas których
należy użyć słów: proszę,

dziękuję, przepraszam.

Zaprezentowanie
wcześniej

przygotowanych
scenek

przedstawiających złe
zachowanie,

omówienie ich.

Zabawy naśladowcze
połączone z

ćwiczeniami przy
muzyce dla dzieci.

Przygotowania
do Dnia Ojca.

Cele:

- budzenie
szacunku dla
dorosłych,

- zachęcanie 
do aktywnych

form wypoczynku
na świeżym
powietrzu.

III

13 - 17.06.

Dyskusja na
temat roli

ojca w
rodzinie.
Runda

wypowiedzi 
,,Mój tata

jest.......poni
eważ...”.

Wykonanie drobnych
upominków dla taty   z okazji

jego święta.
Wykonanie pracy plastycznej

przedstawiającej zawód
swojego ojca.

Wspólne zabawy
na boisku szkolnym:
„Zbijany”, „Berek”,
„Powódź”, „Gąski”

piłka siatkowa,
piłka nożna.

Prace porządkowe
na świetlicy i wokół

szkoły, zbieranie
śmieci.

Oglądanie filmów z
kaset video i płyt
DVD. Słuchanie

bajek z kaset.



Na wakacje.

Cele:
- propagowanie

zdrowego i
bezpiecznego
stylu życia.

IV

20 - 24.06.

Wskazówki
na wakacje -

sposoby
zachowania

się w
sytuacjach
zagrożenia.

Bezpieczne i
rozsądne

korzystanie z
kąpieli

słonecznych
i wodnych –
rozmowa.

Zapoznanie
z

wierszem ,,
Wakacje”.

„Moje wakacyjne plany” –
praca plastyczna.

Wykonanie plakatu
pod hasłem:

„Bezpieczne wakacje”.

Zabawy sportowe
na boisku szkolnym.

Wycieczka
krajoznawcza,

zwiedzanie okolicy.

Nauka piosenki:
„Pieśń pożegnalna”.
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