
 

                

 

                     ROCZNY  PLAN  PRACY ŚWIETLICY   

          Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa  Piłsudzkiego 

                                         w Prusach 

 

 

 

 Rok  szkolny 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Opracowała: 

 Krystyna Chabura 

 

 

 



       Miesięczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej  w świetlicy szkolnej  

                                        w  roku  szkolnym 2022/2023 

 

                                                          Wrzesień 

1. Witamy  w świetlicy  

01-02.09.2022 r. 

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

2. Zapoznanie z  regulaminem  świetlicy  szkolnej. Poznajemy  siebie  wzajemnie. 

 
2.  Minęły  wakacje  

05-09.09.2022 r.  

1. Wspomnienia  wakacyjne w oparciu  o  przyniesione zdjęcia i  pamiątki. 

2. „Miejsca i  przygody  wakacyjne”- swobodne wypowiedzi dzieci  z wykorzystaniem  mapy 

Polski i świata.  

3. Rebusy, zagadki  i  krzyżówki  o  tematyce  wakacyjnej. 

4. Praca plastyczna pt. „Moje wakacje” w oparciu o   dowolną  technikę  plastyczną.  Rebusy, 

zagadki  i  krzyżówki  o  tematyce  wakacyjnej. 

5. Zabawy  integrujące grupę. 

 

3.Bezpieczna droga do szkoły 

12-16.09.2022 r. 

1. Rozmowa  o bezpiecznym poruszaniu  się po  chodnikach, drogach oraz  przejściach dla 

pieszych. 

2. Wiersz T. Śliwiaka „Zielone światło”.  Zapoznanie  z przechodzeniem przez jezdnię.  

3. Co to  są  znaki drogowe?- pogadanka. Oglądanie znaków w  książkach i czasopismach.  

4. Projektowanie i kolorowanie znaków  drogowych.  

5. Krzyżówka i zagadka dotycząca  bezpieczeństwa  w  drodze  do  szkoły i domu.  

 

4.Witamy  jesień 

19-23.09.2022 r.  

1. Pogadanka na temat  zmian  zachodzących  w przyrodzie  jesienią. 

2. „Po  czym  rozpoznajemy  jesień?”-  burza mózgów.  

3. „Jesienne  skarby”- swobodne wypowiedzi  dzieci. 



4. Praca plastyczna pt „Jesień”, wykonywana  dowolną techniką.  

5. Wykonywanie  dekoracji  jesiennej  do sali  świetlicowej.  

 

5. Dbamy o swoja higienę 

26-30.09.2022 r. 

1. Wyjaśnienie pojęć: higiena poranna i wieczorna toaleta. 

2. Jak dbać o czystość swojego ciała? – burza mózgów. 

3. Oglądanie  filmu  edukacyjnego pt. „Śnieżnobiały  uśmiech”.  

4. Plakat  „Dbam o  swoją  higienę”.  

5. Dlaczego  higiena  osobista  jest  ważna?-swobodne wypowiedzi  dzieci.  

 

 Październik 

Pamiętajmy o zwierzętach 

03-07.10.2022 r. 

1. „O czym mówi nam  Światowa deklaracja  praw zwierząt?”- pogadanka.  

2. „Zwierzęta domowe”- swobodne wypowiedzi dzieci.  

3. „Zwierzęta  egzotyczne”- ciekawostki  z czasopism. 

4. Praca plastyczna  pt. „Ulubione zwierzątko”. 

5. Dinozaury- pradawne  zwierzęta. Oglądamy  albumy i gazety. 

 

Dzień  Edukacji Narodowej 

10-14.10.2022 r. 

1.Święto  Edukacji Narodowej- pogadanka. Przybliżenie  dzieciom  pracy nauczycieli. 

2. Praca plastyczna – laurka  dla  pani.  

3. Wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Słowa dla naszej pani”. 

4. Życzenia  dla nauczycieli-  układanie  życzeń  do  wykonanej laurki.  

 

 

Mój przyjaciel 

17-21.10.2022 r.  

1. Ustalenie pojęcia „przyjaciel”- burza mózgów. Układamy  przepis na dobrego  przyjaciela.  

2. Zapoznanie z  utworem G. Kasdepki pt. „Nie rób drugiemu co tobie niemiłe”.  

3. „Jak  radzimy sobie  ze  złością  i gniewem?”- swobodne wypowiedzi dzieci. 



4. „Kolega i  przyjaciel”- dyskusja. Znajdujemy  różnice. 

5. „Czy warto być miłym?”- burza mózgów. Podajemy  znaczenia słów: dzień dobry, dziękuję, 

proszę, przepraszam. 

 

Jesień  w ogrodzie, lesie i sadzie 

24-28.10.2022 r. 

1.Dary jesieni- krzyżówka. 

2. Poznajemy  i rozróżniamy  grzyby-  oglądamy  albumy  i atlasy.  

3. „Jesienne liście”- praca  plastyczna. 

4. „Warzywa i  owoce”- odżywiamy się zdrowo- swobodna rozmowa. 

5. Jakie zwierzęta jesienią   przygotowują się do  zimy?- pogadanka. 

 

 

 Listopad 

Pamiętamy  o tych, co odeszli 

31.10-04.11.2022 r. 

1.  Co symbolizuje  1 i 2 listopada?- burza mózgów.  

2. Grób nieznanego  żołnierza –pogadanka   na temat  pamięci  o  zmarłych. 

3. Rozmowa na temat  odpowiedniego  zachowania się  na cmentarzu  i  w miejscach pamięci. 

4. Praca  plastyczna pt. „Znicze”.  

 

 

Nasza wolna Ojczyzna 

07-10.11.2022 r. 

1.Święto  Niepodległości- co  oznacza  dla Polski?- wyjaśnienie  faktów  historycznych. 

Przedstawienie symboli  narodowych: hymn, godło, flaga. 

2.  Przygotowanie z bibuły  flagi  narodowej- praca plastyczna. 

3. Legendy  związane  z powstaniem państwa polskiego. 

4. Patriotyzm co  to takiego?- rozmowa. Krzyżówka z  hasłem  POLSKA. 

 

Nadeszła  szaruga  jesienna 

14-18.11. 2022 r. 



1. Obserwacja  zjawisk  widocznych  w przyrodzie. Podkreślanie konieczności  dostosowania  

się  do  naturalnych  praw  rządzących  w przyrodzie. 

2. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i  innych. Pogadanka  na temat  adekwatnego  ubierania się  

do zjawisk  atmosferycznych.  

3. Czytanie fragmentów książki  M. Kownackiej pt. „Razem  ze słonkiem” cz. IV: „Szaruga 

jesienna” pt. „Cztery wiatry”. Ustalenie  zjawisk atmosferycznych  związanych  z jesienią 

(deszcz, wiatr, wichura, mżawka, szron, przymrozek).  

4. „Jesień”- pejzaż  wykonany  farbami  plakatowymi. 

5.„Jesienne nastroje”- przybliżenie klimatu późnej  jesieni  w utworach literackich pt. „Słota”, 

„Szara  godzina” E. Szelburg Zarębiny. Eksponowanie dłuższych wypowiedzi u dzieci.  

 

Savoir vivre  w świetlicy. Tydzień  życzliwości.  

21-25.11.2022 r.  

1. Dobre maniery –scenki związane  z  zasadami kulturalnego zachowania. 

2. Co to znaczy  być życzliwym?- burza mózgów. 

3. Praca plastyczna pt. „Kartka  dla  przyjaciela” wykonana technika  dowolną. 

4. „Jakie kulturalne  zachowania przestrzegam  w  swoim życiu?- swobodna  rozmowa. 

5. Krzyżówka  z  hasłem „życzliwość”. 

 

 

 

  Grudzień 

Katarzynki i Andrzejki 

28.11-02.12.2022 r. 

1.Czytanie  ciekawostek  na temat Katarzynek  i Andrzejek. 

2. Akcesoria  związane  z wróżbami. Poznanie  wróżb  i  zabaw  Andrzejkowych. 

3. Andrzejki  w świetlicy. 

4. Piszemy list do  Św. Mikołaja.  

5. Co  przyniesie  nam  Mikołaj?-swobodne wypowiedzi dzieci.  

 

Mikołajki 

05-09.12.2022 r. 

1.Praca  plastyczna pt. „św. Mikołaj” 



2.Przyszedł  Mikołaj, czyli obdarowujemy bliskich prezentami. 

3.Przygotowujemy dekoracje zimową  do sali świetlicowej, oraz kartki  na kiermasz 

świąteczny.  

4. Oglądamy  film edukacyjny o Św. Mikołaju. 

5. Zagadki i krzyżówki  dotyczące św. Mikołaja. 

 

Pomagamy  zwierzętom  przetrwać zimę 

12-16.12.2022 r. 

1. Przybliżenie  dzieciom wiadomości  na temat pomocy udzielanej  zwierzętom w  warunkach  

zimowych – rozmowa  swobodna. 

2. Jak należy  troszczyć  się  o  ptaki i zwierzęta  zimą?- burza mózgów. 

3. Ptaki zimujące  w Polsce (wróbel, sikorka, dzięcioł, sójka, sroka, gil) na podstawie  tekstu  z  

czasopisma. Kartki świąteczne- praca plastyczna. 

4.Karmik  dla ptaszków- praca  plastyczna. 

5. Przygotowujemy  ozdoby świąteczne  do sali świetlicowej. 

 

Świąteczne  radości 

19-22.12.2022 r. 

1. Zapoznanie  z tradycją  Świąt  Bożego Narodzenia. Przygotowanie ozdób na choinkę. 

2. Ubieramy choinkę świetlicową.  

3.Zwyczaje świąteczne w naszym domu- rozmowa  swobodna. 

4. Kolędy, pastorałki oraz znane piosenki świąteczne w świetlicy.  

 

Zimowa przerwa świąteczna 

23.12.2022 r do  01.01.2023 r. 

 

 

 Styczeń 

Witamy  Nowy  rok 

02-05.01.2023 r. 

1.Swobodna  rozmowa z dziećmi  na temat  minionych świąt.  

2. Postanowienia  na nowy rok-swobodne  wypowiedzi  dzieci.  

3. Słuchanie  wiersza  pt. „Dwunastu braci” J. Kiersta. 

4. Kalendarz, pory roku, dni tygodnia i  miesiące- pogadanka. 



 

Sporty zimowe 

09-13.01.2023 r.  

1. Sporty  zimowe oraz  popularni  sportowcy-  pogadanka. 

2. Oglądanie  w  czasopismach  sportów  zimowych. 

3.Praca  plastyczna pt. „Sporty zimowe”. 

4. Dyscypliny sportowe- pogadanka. 

5. Krzyżówka  dotycząca sportów  zimowych. 

 

Zima w pełni 

16-20.01.2023 r. 

1. Przemyślenia o  zimowej porze roku- swobodna  rozmowa. 

2. Za co lubisz zimę?- burza mózgów. 

3. Praca  plastyczna pt. „Zima”. 

5. Układanie historyki  obrazkowej, nawiązującej  do  tematyki  zimowej. 

6. Rozwiązywanie  krzyżówki  o zimie. 

 

 

Bezpieczne ferie 

23-27.01.2023  

1.Pogadanka  dotycząca  bezpieczeństwa  podczas  ferii  zimowych.  

2.Sposoby  spędzania  ferii  zimowych- swobodne wypowiedzi dzieci. 

3. Praca plastyczna pt. „Bałwanki”. 

4. Oglądanie historyjek  obrazkowych, dotyczących  spędzania  ferii  zimowych. 

5. „Ulubione  sposoby  spędzania  czasu wolnego  podczas  zimowego  wypoczynku?”-  burza 

mózgów.  

 

Ferie  zimowe 

30.01-12.02.2023 r. 

 

 

 

 

 



 Luty 

 

 

Walentynki 

13-17.02.2023 r. 

1. Św. Walenty- przedstawienie  patrona zakochanych. 

2. Praca plastyczna pt. „Serduszko  z  bibuły”, przygotowana  do kolegi i  koleżanki. 

3. Kartki walentynkowe. Skąd pochodzi  zwyczaj?- pogadanka. 

4. Przygotowanie  dekoracji  do  sali  świetlicowej.  

5. Krzyżówka  z  hasłem WALENTYNKI. 

 

 

 Bezpiecznie  w sieci 

20-24.02.2023 r. 

1. Znaczenie  Internetu  w kontekście  edukacyjnym-  swobodna rozmowa. 

2. Ulubione gry internetowe- burza mózgów. 

3. Jak   zachowywać  bezpieczeństwo  w sieci- pogadanka. 

4.Wspólnie  tworzymy  10  zasad  bezpiecznego  Internetu- burza mózgów.  

5. Nasze  ulubione strony internetowe-  swobodne wypowiedzi  dzieci.  

 

 Marzec 

 

W   kręgu legend  ludowych 

27.02-03.03.2023 r. 

1. Przypomnienie pojęć: baśń, legenda, podanie ludowe. 

2. Poznanie  legend: „O smoku  wawelskim”, „Bazyliszku”, „Wars i Sawa”. 

3. Czytamy  najpiękniejsze  legendy polskie. 

4. Poznajemy  najbardziej  znane przysłowia  ludowe. 

5. Krzyżówka z hasłem LEGENDA. 

 

 

Pamiętajmy o kobietach 

06-10.03.2023 r. 

1.Postacie  sławnych  kobiet. Połączenie nazwisk  z imionami.  



2. Wykonywanie  dekoracji wiosennej  do sali świetlicowej. 

3. Najbardziej  znane  zawody  wykonywane przez kobiety-  pogadanka. 

4. Wykonywanie  kwiatów  z bibuły- praca plastyczna. 

5.Słuchanie  wierszy  dotyczących  święta  kobiet pt: „W  święto kobiet” D. Gellnerowej, 

„Wiersz na dzień kobiet” J. Kerna. 

 

Dbamy o swoje zdrowie 

13-17.03.2023 r. 

1.„Szlachetne zdrowie”- dlaczego jest takie ważne? Rozmowa na temat czynników  

warunkujących  prawidłowy rozwój(właściwe odżywianie, sport i  higiena osobista). 

2. Jakie sporty  uprawiam?- swobodna rozmowa. 

3.Cisza  w świetlicy- układamy  receptę. 

4. „W  zdrowym ciele zdrowy duch”- interpretacja  znanego  polskiego przysłowia. 

5. Zagadka  z hasłem  ZDROWIE. 

 

Wiosna, wiosna, ach to ty 

20-24.03. 2023 r. 

1.„W marcu jak w garncu”- dostrzeganie  zmienności pogody  przez dzieci. 

2. Jak  żegnamy  zimę, a witamy  wiosnę? Staropolskie zwyczaje- pogadanka.  

3. Zwiastuny wiosny (rośliny, ptaki, zwierzęta)- swobodna rozmowa. 

4. Praca plastyczna pt. ”Kwiaty  wiosenne”.  

5. Krzyżówka  z  hasłem  WIOSNA. 

 

W świecie bajek  i baśni 

27-31.03.2023 r. 

1. Baśnie J. CH. Andersena- przybliżenie wybranych baśni. Doskonalenie umiejętności 

słuchania  ze  zrozumieniem. 

2. Odróżnienie  fikcji  od rzeczywistości  w baśniach. 

3. „Ulubiony  bohater  z baśni”- praca plastyczna. 

4. Baśnie braci  Grimm. Czytanie wybranej  baśni. 

5. Krzyżówka z napisem BAŚNIE. 

      

 



                                                  Kwiecień 
 
Wielkanoc w naszych domach 

03-05.04.2023 r. 

1. Zwyczaje i tradycje  związane  ze  świętami wielkanocnymi-  pogadanka. 

2. Kartka świąteczna- praca plastyczna.  

3. „Jak  wygląda  Wielkanoc w  moim domu?”- swobodna rozmowa. 

 

Wiosenna Przerwa świąteczna 

06-11.04.2023 r.  

 

Wiosna  w pełni 

12-14.04.2023 r. 

1. Zgaduj zgadula- czyli wiosenne zagadki o wiośnie. 

2. Poezja  na wiosnę- czyli czytamy  wierszyki dla dzieci. Wykonujemy ilustrację  do 

wybranych wierszy. 

3. Próbujemy sił  w tworzeniu  poezji-  układamy  swój  wiersz o tematyce dowolnej. 

Prezentacja  na forum świetlicy. 

 

Ziemia nasza planeta 

17-21.04.2023 r.  

1. „Dlaczego powinniśmy szanować  naszą  planetę?-  rozmowa swobodna. 

2. Pogadanka na temat  zagrożeń  skierowanych  wobec  Ziemi i konieczności  jej chronienia 

(zatruwanie  wód, powietrza i gleby).  

3. Co  możemy  zrobić, aby  chronić  środowisko- burza mózgów. 

4. Plakat  edukacyjny- praca  plastyczna. 

5. Skarby  natury-oglądamy  w  albumach  i czasopismach  naturalne  ukształtowania  terenu.  

 

Majowe święta  narodowe 

24-28.04.2023 r. 

1. Święta  majowe i  ich znaczenie- pogadanka. 

2. Symbole  narodowe Polski-  burza mózgów. 

3. Czytanie wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś?”. Swobodna rozmowa  o utworze. 

4.Praca  plastyczna pt. ”Orzeł biały”. 



5. Oglądanie filmu edukacyjnego  o świętach majowych. 

 

                                                       Maj 
 

 Maj najpiękniejszym miesiącem 

04-05.05.2023 r. 

1. Charakterystyczne  cechy  miesiąca- majówki, święta polskie, piękna pogoda, kwitnienie  

roślin i drzew ogrodowych. 

2.Wykonujemy  ozdoby letnie  do  sali świetlicowej. 

 

Unia  Europejska 

08-12.05.2023 r. 

1. Europa- odszukiwanie palcem na globusie. 

2. Co  rozumiemy  pod  słowem Unia  Europejska?-  pogadanka. 

3.Kraje należące do Unii  Europejskiej i  kraje które  graniczą z Polską- praca  z atlasem. 

4. Flaga Unii Europejskiej- praca plastyczna. 

5. Podsumowanie wiedzy  o Unii  Europejskiej-  krzyżówka z hasłem. 

 

Cała Polska czyta  dzieciom 

15-19.05.2023 r. 

1.Książka dzisiaj  i kiedyś. Poznanie  podstawowych elementów  o książce (autor, druk, 

okładka, ilustracja)- pogadanka. 

2. Czytanie  literatury dziecięcej-  wiersze  i bajki  J. Tuwima, J. Brzechwy, M. Konopnickiej. 

3. „Moja ulubiona książka”-  swobodna rozmowa. 

4. „Dlaczego należy szanować książki?” burza mózgów. 

5. Różnica pomiędzy  czytaniem książek  a oglądaniem  filmu- swobodna dyskusja  w grupie. 

 

Dzień Matki 

22-26.05.2023 r. 

1. Mama- najważniejsze  słowo na świecie. Przypomnienie  najbardziej znanych wierszy  i 

opowiadań  o mamie.  

2. „Jaka jest moja  mama?”- rozmowa kierowana. 

3. Laurka dla mamy- praca plastyczna. 

4. Zainteresowania  mojej  mamy- swobodna  rozmowa. 



5. Krzyżówka z hasłem  DZIEŃ MATKI. 

 

                                                       Czerwiec 

Kiedy  dziecko jest szczęśliwe, szczęśliwy  jest cały  świat 

29.05-02.06.2023 r. 

1. Dlaczego  obchodzimy  Dzień Dziecka? Od kiedy  istnieje  to święto?- pogadanka. 

2.Prawa i obowiązki dzieci na podstawie Konwencji  Praw  Dziecka- rozmowa kierowana. 

3.Jak wygląda świat  dzieci  w  różnych krajach?- oglądamy  czasopisma. 

4. Praca plastyczna o tematyce dowolnej. 

5. Jak obchodzę  Dzień Dziecka?- swobodna rozmowa. 

 

Moja rodzina 

05-07.06. 2019 r. 

1.Znaczenie  rodziny  w życiu człowieka- rozmowa kierowana. 

2.Poznanie  znaczeń słów, dotyczących  rodziny  bliższej  i dalszej (kuzyn, bratowa, 

siostrzeniec, teściowa)- burza mózgów. 

3. Praca plastyczna „Moja rodzina”. 

 
Lubię podróże 

12-16.06.2023 r. 

1. Co zyskamy  dzięki podróżom? Czy warto podróżować?- swobodna rozmowa. 

2. Pakujemy  bagaż, czyli  co nam będzie potrzebne  do  podróży? burza mózgów. 

3.Odnajdujemy  ciekawe miejsca do  zwiedzania- praca  z  atlasem  i  albumem. 

4. „ Morze czy góry?”- praca  plastyczna. 

5. Tradycje i  ciekawe  miejsca do  zobaczenia w  wybranych regionach Polski- pogadanka. 

 

Nadchodzą  wakacje 

19-23.06.2023 r. 

1. Jak  bezpiecznie spędzać  wakacje?- pogadanka. 

2. Giełda  pomysłów na udane wakacje- burza mózgów. 

3. Słuchanie wiersza pt. „Wakacje”. Swobodna rozmowa  o utworze. 

4. Wspominamy działalność  świetlicy, w kończącym się roku  szkolnym. 

5.UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU  SZKOLNEGO. 


