
Wspomnienia z wakacji. Zasady bezpiecznego zachowania się w świetlicy i poza nią.
04.09 – 08.09.2017 r.                                                                                                 

                                                                                                                            Opracowała: Agnieszka Błońska

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno- 
techniczne

Gry i zabawy

Pogadanka- „Zasady zachowania w grupie 
świetlicowej”

Sporządzenie regulaminu grupowego dotyczącego 
przestrzegania norm dobrego współżycia w grupie.

„Regulamin placu zabaw”- rozmowa na temat 
zgodnej i bezpiecznej zabawy na świeżym 
powietrzu.

„Moje wakacje”- rozmowa na temat minionych 
wakacyjnych podróży, spędzania wolnego czasu.

Rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznej drogi do 
szkoły na podstawie własnych przeżyć. Zwrócenie 
uwagi na charakterystyczne elementy drogi: 
sygnalizator świetlny, przejście dla pieszych, znaki 
drogowe, chodnik, pobocze.

,,Kolorowe znaki” -wysłuchanie wiersza. Wspólna 
rozmowa na temat wiersza. Prezentacja 
poszczególnych znaków drogowych: 
ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych.

„Numery alarmowe”- nauka i utrwalanie.

„Wiem, jak należy zachować się w grupie”- rozmowa, 
utrwalenie zasad. „Bezpieczna droga do szkoły”- film 
edukacyjny.

Nauka piosenki 
pt:                ,,O przechodzeniu
przez ulicę”, „Czerwone 
światło stój”

Rozwiązywanie zagadek 
słuchowych- ,,Odgłos ulicy”

„Gapa”- piosenka do nauki.

„Wakacyjne wspomnienia” – 
praca kredkami.

 ,,Zielone światło- czerwone 
światło”- kolorowanie ilustracji.

,,Drogowy znak wie co i jak”- 
wykonanie znaku drogowego.

„Numery alarmowe”- 
kolorowanka.

„Bezpieczni w fotelikach”- 
kolorowanka.

„Sygnalizacja świetlna”- praca 
wydzieranka z papieru 
kolorowego.

Zabawa ruchowa: 
,,Sygnalizacja świetlna”

Zabawa ruchowa: ,,Pojazdy    
i piesi”

Zabawy na świeżym 
powietrzu.

Zabawy z piłką na korytarzu 
szkolnym.

Zabawy muzyczno-ruchowe

Poznanie kącików 
zainteresowań:
- konstrukcje z klocków,
- gry planszowe,
- zabawy misiami,
- kuchnia,
- książeczki.



Dobry kolega, dobra koleżanka. Nasze zainteresowania. 11.09 – 15.09.2017 r.

                                                                                                         Opracowała: Agnieszka Błońska

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno- 
techniczne

Gry i zabawy

 „Mój przyjaciel”- rozmowa 
wprowadzająca w temat.

„Co to znaczy być dobrym 
kolegą?”- rozmowa tematyczna.

„Współpraca”- rozmowa na temat 
zgodnej pracy  w parze i w grupie. 
Wyjaśnienie pojęcia „kompromis”

Rozmowy z dziećmi na temat ich 
zainteresowań.

Słuchanie opowiadania M. 
Molickiej  „Bajka o dwóch 
ołówkach”

Opowiadanie o kotkach- A.B. 
Świergolik.

„Głowa, ramiona....” – zabawa ze 
śpiewem.

Zabawy przy muzyce pt. „Taniec  
z balonem”

Słuchanie i nauka piosenki – 
„W przyjaźni tkwi siła”

„Jestem sobie już uczniaczek”- 
piosenka do nauki.

,,Przyjaźń”- rysunek w parach.

„Mój przyjaciel”- wyklejanie         
z plasteliny.

„Moje hobby”- rysunek.

„Laurka dla przyjaciela”- łączenie
materiałów.

„Rysunek w grupach”- na 
wylosowany temat.

Stworzenie „Drzewa przyjaźni” -
każdy odrysowuje swoją rękę, 
wycina ją i koloruje (można          
w symbole, podpisy, 
różnokolorowo). Ręce 
przyczepiamy do drzewa

Zabawy integrujące grupę: 
- ,,Powitanie różnymi częściami 
ciała.
-,,Piłka w kole”- rozpoznawanie 
imion.
- „Kto to mówi”- rozpoznawanie 
dzieci po głosie.
- Zabawa ruchowa- ,,Pokaż 
koledze jak…”
- ,,Zaczarowany worek”.
- „ Taki jestem”. 
- „Imię i ruch”.
- „Po mojej prawej ręce”.
-„Lustro”.
-„Przyjdź do mnie jako..”.
- Zabawy z chustą animacyjną.

Masaż – „Deszczyk”, „Rolnik”

Zabawy ruchowe:
- „Pająk i muchy”.
- „Piłka parzy”.

Zabawy ruchowe z elementami 
Ruchu Rozwijającego 
W. Sherborne.



Grzeczność na co dzień i od święta.   18.09 – 22.09.2017 r.

                                                                                                                                                             Opracowała: Agnieszka Błońska

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno- 
techniczne

Gry i zabawy

Zapoznanie dzieci                                     
z podstawowymi zwrotami 
grzecznościowymi: proszę, przepraszam,
dziękuję. 

Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie:” Na czym polega czarodziejska 
moc tych słów? Co to znaczy, że 
uśmiech ma czarodziejską moc? 

Swobodne wypowiedzi na temat 
potrzeby używania zwrotów 
grzecznościowych w różnych sytuacjach 
na podstawie literatury      i własnych 
doświadczeń.

Spotkanie w kręgu – w tle słychać śpiew 
ptaków. Uczniowie zamykają oczy i 
wyobrażają sobie, że znajdują się przed 
czarodziejskim ogrodem. Dostępu do 
niego strzegą ogromne drzwi. 
Zastanawiają się za pomocą czego 
mogłyby je otworzyć. Przy użyciu 
magicznego słowa otwierają drzwi. 
Odczytują ukryty napis. 

Zorganizowanie Świetlicowego Dnia 
Uprzejmości. 

Nauka słów i melodii piosenki 
„Grzeczne słowa”

Ćwiczenia emisyjne i oddechowe 
– powtarzanie powtarzanie słów 
piosenki na zasadzie echa. 

Zabawa muzyczno-ruchowa 
„Taniec Miłoludków” 

Praca w grupach  „Wyczaruj 
słowo” Uczniowie otrzymują 
karteczki i farbę. Podczas 
zamalowywania powierzchni 
kartki pojawiają się niewidoczne 
wcześniej wyrazy (napisane 
świecą): proszę, przepraszam, 
dziękuję.

 Praca w zespołach. Wykonanie 
kluczyków w czterech kolorach  
Zawieszenie ich pod magicznymi 
słowami: proszę, przepraszam, 
dziękuję.

Zaprojektowanie i wykonanie 
znaczka „Uprzejmy Świetlik”

Wykonanie z kolorowej bibuły  
bukiecików. Dzieci 
obdarowywują się samodzielnie 
wykonanymi bukietami                
z zastosowaniem zwrotów 
grzecznościowych. 

- Zabawa orientacyjna „Dzień 
dobry” 
Zabawy integrujące grupę:
-,,Piłka w kole”- rozpoznawanie
imion
- Zabawa ruchowa- ,,Pokaż
koledze jak…”
Zabawa na refleks - zamiana
miejsc w kole
Masaż – „Deszczyk”, „Rolnik”
Zabawy ruchowe:
- „Pająk i muchy”
- „Piłka parzy”
Kalambury

Rozwiązywanie zagadek               
i krzyżówek tematycznych. 



Warszawa - moje miasto. Święto Naszej Szkoły 25.09. – 29.09.2017 r.

                                                                                                                                                              Opracowała: Agnieszka Błońska

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno- 
techniczne

Gry i zabawy

„Nasza Warszawa- stolica 
Polski”- rozmowa wprowadzająca
w temat z wykorzystaniem 
ilustracji, mapy.

„Wars i Sawa”- wysłuchanie 
legendy, zapoznanie z herbem      
i flagą Warszawy.

Legendy warszawskie- 
zapoznanie treścią i omówienie.

„Warszawskie zabytki” – 
oglądanie ilustracji i krótka 
rozmowa na ich temat.

„Ciekawe miejsca w naszym 
mieście”- rozmowa wraz               
z ilustracjami.

„Powstanie warszawskie”- 
rozmowa dotycząca święta 
szkoły.

„Tramwajem przez Warszawę”- 
nauka piosenki, gra na 
instrumentach.

„Płynie Wisła, płynie”- słuchanie 
piosenki, zabawy ruchowo- 
muzyczne.

Słuchanie piosenek o Warszawie 
podczas prac plastycznych.

„Syrenka Warszawska”- praca 
plastyczna, łączenie materiałów.

„Moje najbliższe otoczenie”- 
rysunek z lotu ptaka.

„Mały powstaniec”- kolorowanka

„Pałac Kultury i Nauki” – praca   
w parach, łączenie różnych 
materiałów.

Ilustracje do legend warszawskich
z użyciem różnych materiałów 
plastycznych i ozdobnych.

„Warszawa moje miasto”- praca 
zbiorowa, przestrzenna                 
z wykorzystaniem różnych 
materiałów.

Zabawy na świeżym powietrzu.

„Pomniki” – zabawa ruchowa 
przy muzyce.

„Prawda czy fałsz?” – zagadki 
podsumowujące temat tygodnia.

„Warszawa z klocków”- zabawy 
konstrukcyjne.

Układanie puzzli tematycznych. 

Gry i zabawy na korytarzy- z chustą 
animacyjną, z piłką.

„Rybak”- zabawa ruchowa.

Zabawy relaksacyjne przy muzyce. 


