
  

  

  

  

  

 

 

 

 
  

  

Plan pracy świetlicy szkolnej   

w Salezjańskiej Szkole Podstawowej 

im. św. Dominika Savio w Lubinie   

z podziałem na miesiące i tygodnie 

rok szkolny 2021/2022  

  

  

  

   

  

 

 

 

 
 

   

  



1. Ogólne założenia   

Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły. Nauczyciel świetlicy szkolnej organizuje pracę tak, aby była ściśle związana z kalendarzem 

roku szkolnego i podstawą programową. W trakcie zajęć, stosowane są różne metody i techniki zajęć, 

aby jak najbardziej dostosować ich rodzaj do zainteresowań i potrzeb uczniów, uwzględniając 

indywidualne potrzeby wychowanków. 

  

2. Cele i zadania świetlicy szkolnej   

Celem pracy świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki, pomocy w  nauce 

oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju podopiecznych.    

  

3. Do zadań świetlicy należeć będą:   

a) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy (z uwzględnieniem 

działań profilaktycznych dotyczących Covid-19);  

b) zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole, w świetlicy i podczas wyjść;  

c) integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości;   

d) eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych;  

e) kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków;   

f) wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy 

szacunku do tradycji;  

g) wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków;   

h) rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów;   

i) kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów;  

j) zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod  

i technik zajęć;  

k) nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia;  

l) kształtowanie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu; 

m) wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów. 

  

4. Proponowane formy pracy do realizacji założeń programowych:   

a) wspólne odrabianie zadań domowych;   

b) gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne;  

c) pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne;  

d) mapy myśli, burze mózgów;  

e) zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i relaksacyjne;  

f) zajęcia z wykorzystaniem arteterapii;  

g) zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe); 

h) konkursy, zagadki i quizy;  

i) imprezy i uroczystości świetlicowe i wewnątrzszkolne;  

j) zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.   

  



5. Tematyka zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej:   

  

Miesiąc  Data  Krąg Tematyczny  Tematy i zadania  

Wrzesień  

02.09 –  

03.09  

Witaj szkoło!  

Wspomnienia   

z wakacji  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.   
Poznajemy nową szkołę – wprowadzenie nowych 

uczniów w zasady funkcjonowania szkoły.  
Opowieści dziwnej treści, czyli co 

robiliśmy  w wakacje – rozmowa grupowa. 
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

06.09 –  

10.09  

Integracja. 

Bezpieczni w szkole  

i na drodze.  

Zapoznanie z zasadami i regulaminem 

obowiązującymi na świetlicy.    
Po co nam zasady w szkole i na świetlicy – burza 

mózgów, mapa myśli.  
Dobry i zły kolega – rozmowa o współpracy   

w świetlicy.  
Niebezpieczne sytuacje w szkole - przykłady  

i sposoby radzenia sobie z nimi (scenki).  

Przypomnienie podstawowych zasad ruchu 

drogowego.  
Wypadki na drodze – jak ich unikać?   
Numery alarmowe – prace plastyczne.  

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

13.09 –  

17.09  

Tydzień wychowania 

15.09 – Dzień kropki 

 

Talenty – co to takiego, co z nimi zrobić? 

Przedstawiamy grupie to, w czym jesteśmy najlepsi. 

Kreatywne zastosowanie kropki – praca plastyczna. 

Opowieść o Vashti. 

Wychowanie – niematerialne dziedzictwo.  

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

20.09 – 

24.09  

  

Złota polska jesień 

23.09 – Początek  

Astronomicznej Jesieni  

Koniec lata. Czas na jesień – rozmowa tematyczna.  
Jesienne zagadki i quiz tematyczny.   
Jesienne dekoracje – prace plastyczne.    
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.   
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

27.09 –  

01.10  

Anioł Stróż – nasz 

opiekun   

30.09 - Dzień Chłopaka  

02.10 – Dzień Anioła 

Stróża  

Kim jest anioł stróż? Jak wygląda? 

Praca plastyczno – techniczna „Mój anioł stróż” 

Dzień chłopaka – wzmianka o tradycji, obchody dnia 

chłopaka. 
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

 



Październik 

04.10 – 

08.10 
Marzenia 

Czym są marzenia? 

Czy warto marzyć? 

O czym marzymy? 

Praca plastyczna – „Moje największe marzenie”. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

11.10 –  

15.10  

Dzień Edukacji  

Narodowej  

Jan Paweł II  

16.10 - Dzień Papieski  

  

Edukacja – praca w grupach, mapa myśli   

i skojarzenia.   
Szkoła – za i przeciw czyli co myślimy  

o szkole.  Kim jest nauczyciel?   
Kto pracuje w szkole? – zapoznanie dzieci z 

pracą nauczycieli i innych pracowników szkoły.   

Jaki powinien być nauczyciel?  

Listy do nauczycieli.  

Kim był Jan Paweł II?   

Czytamy książkę o Janie Pawle II.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

18.10 –  

22.10  

Bajki, baśnie, 

opowiadania – co 

czytamy w domu? 

Nasze ulubione bajki do czytania. 

Jakie bajki czytali nasi rodzice? 

Czy kiedyś były bajki w telewizji? 

Ilustrujemy opowiadanie. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

25.10 –  

29.10  

Wszyscy 

święci 

01.11 – Dzień  

Wszystkich Świętych  

02.11 – Dzień  

Zaduszny  

Symbolika Święta Zmarłych – omówienie tematyki 

święta, kultywowanie tradycji.  
Sposoby kultywowania pamięci o zmarłych – 

dyskusja.   
Zasady zachowania w miejscach pamięci – tworzenie 

zasad, praca w grupach.   
Poznajemy sylwetki wybranych świętych. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

Listopad  

02.11 –  

05.11  

Wyobraźnia  

05.11 – Dzień Postaci  

z Bajek   

09.11 – Europejski  

Dzień Wynalazcy  

Jaka to bajka? Jaka to postać?– gry i zabawy z okazji 

dnia postaci z bajek.   
Czytanie ulubionych fragmentów i cytatów z bajek. 

Praca plastyczna – Ulubiona postać z bajki. 

Najlepszy wynalazek świata? Co wynaleźli 

Polacy? Zajęcia integracyjne, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

08.11 –  

10.11  

Ojczyzna 

11.11 – Święto  

Niepodległości  

Ojczyzna - wprowadzenie do tematyki święta 

Niepodległości – dyskusja grupowa.  

Omówienie  podstawowych pojęć związanych 

z ojczyzną – (godło, flaga, tożsamość 

narodowa itp.), praca w grupach, mapa 

myśli/burza mózgów.   

Poznajemy pieśni patriotyczne – zajęcia 

muzyczne.   

 



 

 
  

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 

15.11 – 

19.11 

Życzliwość 

21.11 – Światowy 

Dzień Życzliwości 

Życzliwość – wyjaśnienie pojęcia i  skojarzenia (mapa 

myśli).  
Przypomnienie zasad dobrego zachowania.   

Kodeks Życzliwego Człowieka – praca w parach. 

Order życzliwości – wybory najbardziej życzliwego 

człowieka w grupie (ćwiczenie autoprezentacji). 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

22.11 –  

26.11  

Wszystkie znane misie 

25.11 – Dzień  

Pluszowego Misia  

Pluszaki z dzieciństwa – rozmowa.   
Co zrobić z pluszakami po latach? – burza  mózgów. 
Bajki o misiach.  

Śladami postaci z bajek.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

Grudzień  

29.11 –  

03.12  

Zawody górnicze 

04.12 – Barbórka  

Co wiemy o górnictwie, kopalni i górnikach – burza 

mózgów i rozmowa kierowana.   
Niebezpieczne zawody – krzyżówka. 
Tradycje mikołajkowe w Polsce.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

06.12 –  

10.12  

Święty Mikołaj 

(opowieści ze świata)  

Mikołajkowe dekoracje – zajęcia plastyczne i 

muzyczne.  

Święty Mikołaj – kim był? 

Jak na świecie obchodzi się dzień św. Mikołaja? 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

13.12 –  

17.12  

Zimowe dekoracje 

21.12 – Pierwszy Dzień 

Zimy  

Za co lubimy zimę? Bezpieczeństwo zimą.  

Na co trzeba zwracać uwagę – burza mózgów.    
Sporty zimowe – krzyżówka.  
Pani Zima – praca plastyczna  

Dekoracje, ozdoby i plakaty tematyczne.  
Kraje wiecznej zimy – ciekawostki.  

Tradycje i obyczaje świąteczne – burza mózgów. 
Wiersze i opowiadania świąteczne – zajęcia 

czytelnicze.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

20.12 –  

22.12  

Tradycje i zwyczaje 

świąteczne  

Świąteczno-zimowe gry, zagadki i quizy.   

Piosenki i kolędy z okazji świąt – zajęcia muzyczne.   

Bajki świąteczne – zajęcia multimedialne. 

Tradycje świąteczne. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

 



Styczeń 

23.12 – 

06.01 Przerwa świąteczna 

07.01 -

14.01 Nowy rok na świecie 

Jak spędziliśmy Sylwestra – opowieści dzieci.  
Wiersz „Dwunastu Braci” Jerzego Kiersta – 

zajęcia czytelnicze.   

Rysowane miesiące – rysunek na podstawie wiersza.  
Nowy  Rok – gry słowne, rebusy i krzyżówki. 

Opowieści ze świata.  
Zagadkowe miesiące – gry słowne dotyczące 

miesięcy w roku.   

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

  Odrabianie zadań domowych. 

17.01-21.01 Ukochane babcie  

i dziadkowie 

Jaka jest moja babcia, a jaki dziadek? 

Co wiem od nich?  

Czego mnie nauczyli? 

Prezenty dla babci i dziadka. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 

24.01-28.01 Śladami ks. Bosko 

Karnawał 

Jan Bosko – co wiemy o tym 

świętym?  

Piosenki o św. Janie Bosko 
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 

Luty 

31.01-13.02 Ferie zimowe 

14.02 –  

18.02  

Walentynkowy zawrót 

głowy  

14.02 - Walentynki  

Co to jest miłość?  
Walentynki – idealna randka, co jest romantyczne?  

Dzień zakochanych – gry i zabawy.  

Serduszka walentynkowe – zajęcia manualne.  

Jak okazujemy miłość innym ludziom?   

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

21.02 –  

25.02  

Zawody – kto kim jest 

i co robi?  

Poznajemy różne zawody. 

Quiz – o kim wiemy najwięcej. 

Co robi mama i tata? 

Co to znaczy mieć zawód? 

Praca plastyczna „Moja przyszłość”. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

 



Marzec 

28.02 –  

04.03 
Śpiewać każdy może 

Ulubione piosenki. 

Kto śpiewa? Czym jest zespół? Ile osób potrzeba do 

zorganizowania koncertu? 

Karaoke. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 

07.03 –  

11.03 

Kobiety, panie, 

panienki, damy 

08.03 

Kobiety w różnych zawodach.  
Znane kobiety – praca z tekstem, zajęcia 

multimedialne.   

Kwiat dla każdej kobiety – zajęcia 

manualne/origami. Zajęcia integracyjne, 

multimedialne, plastyczne, czytelnicze, gry słowne i 

planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 

14.03 –  

18.03 
Folklor 

Polskie tradycje. 

Górale, Kaszubi – kto mieszka w Polsce? 

Poznajemy naszych rodaków, stroje ludowe i tradycje. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 

21.03 –  

25.03  

Rekolekcje  

23-25.03 

Wiosna, ach to ty 

21.03 – Pierwszy Dzień 

Wiosny 

Kwiaty wiosenne – zajęcia manualne.  
Spacer wiosenny – zajęcia w terenie, rozmowa   

o zmianach w przyrodzie.   
Legalne wagary, czyli jak można spędzać czas 

wiosną – krzyżówka.  
Wiosna – prawda czy fałsz i  inne quizy.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 

28.03 –  

01.04  

Ekologia – co to 

takiego? 

Zapoznanie z terminem ekologii. 

Praca plastyczno-techniczna z rzeczy, które nadają się 

od recyklingu. 

Warsztaty gazetowe – do czego możemy używać stare 

gazety. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 

Kwiecień  
04.04 – 

08.04 

Wielkanocne 

przygotowania 

Dekoracje świąteczne.  

Tradycje i zwyczaje.  

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 



09.04 –  

11.04  
Wielkanoc 

Święta sposobem umacniania więzi rodzinnych 

– dyskusja. Ozdoby i kartki świąteczne.  
Jak przygotowujemy się do świąt? – praca  w 

grupach.   

Ciekawostki świąteczne z różnych krajów – zajęcia 

multimedialne.   
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

14.04 –  

18.04  

Wiosenna przerwa świąteczna 

 

19.04 –  

22.04  

Ziemia nasza planeta  

22.04 – Dzień Ziemi  

Wywiad z Matką Naturą.    

Ratujmy przyrodę, ratujmy Ziemię – plakat.   
Rebusy i quizy – ochrona środowiska, gatunki 

roślin itp.  Alternatywne źródła energii.    
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

25.04 –  

29.04  
Polska mój kraj  

Lekcja historii – przypomnienie majowych świąt 

narodowych.  
Kim jest patriota i  jakie ma cechy?   
Symbole narodowe – dekoracje patriotyczne.   
Co obcokrajowcy wiedzą o Polsce i Polakach? – 

zajęcia multimedialne.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

Maj  

01.05 –  

03.05  
Majowe święta narodowe  

04.05 –  

06.05  

 

Śladami św. Dominika 

Savio 

05.05 – wspomnienie 

św. Dominika Savio   

Święto patrona szkoły – poznajemy św. Dominika 

Savio. 

Portret Dominika – praca plastyczna. 

Opowieści o Dominiku. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

09.05 – 

13.05 
Europa da się lubić  

Podróże po Europie – rozmowa grupowa. 
Czym jest Unia Europejska?  

Flagi państw Unii Europejskiej.  

Skojarzenia i zagadki związane z UE.  
Mój ulubiony kraj UE – praca plastyczna.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych. 



16.05 –  

23.05  
Rodzina  

Drzewo genealogiczne.  

Kto kim jest w rodzinie? Czym jest rodzina? 

Prezenty dla mamy i taty. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.  

Odrabianie zadań domowych.  

24.05 –  

26.05  
Testy ósmoklasistów  

Czerwiec  

27.05 –  

03.06  

Dzień dziecka 

01.06 – Dzień dziecka  

Przypomnienie podstawowych praw dziecka.   
Dla dzieci z daleka – co powiedziałbyś dzieciom   

z innych krajów – dyskusja/list.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

06.06 –  

10.06  

Przyjaciele  

09.06 – Dzień  

Przyjaciela  

Uświadomienie uczniom potrzeby przyjaźni. Dobry 

i  zły przyjaciel.   

Charakterystyka mojego przyjaciela – rysunek   

z opisem.  
Przyjaźń formą wzmocnienia poczucia własnej 

wartości.  
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

13.06 –  

15.06  
Wakacyjne marzenia  

Podróże małe i duże. Co robimy latem?   
Plany na wakacje - gdzie zabrać przyjaciela?  
Krzyżówka wakacyjno-letnia. Wakacje 

w górach czy nad morzem?  

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

20.06 –  

23.06  

Bezpieczne wakacje 

20.06 – Pierwszy Dzień 

Lata 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa – nad wodą,   

w górach itp.   
Numery alarmowe – przypomnienie. 
Przygotowania do zakończenia roku szkolnego. 
Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, gry słowne i planszowe.   

Odrabianie zadań domowych.  

  

Roczny plan pracy świetlicy ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie jego realizacji..   

Dodatkowo, tym roku szkolnym klasa 1A, w ramach zajęć świetlicowych, będzie realizować Międzynarodowy 

Projekt Edukacyjny Emocja. 


