
Tematyka zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicy szkolnej: 

„ Energia jest w nas”- zajęcia ogólnorozwojowe. 

Prowadząca: Magdalena Chmiel 

 

Październik: 

- Polska złota jesień. „ Jesienne pawie oczka”- wykonujemy pawia w jesiennych barwach- praca 
plastyczna. 
-Zwierzęta, które znamy- rozmowy na temat naszych domowych zwierzaków oraz na temat 
sprawowania nad nimi opieki. „ Moje ulubione zwierzę’- prace plastyczne. 
- Wielcy ludzie- Jan Paweł II zajęcia multimedialne, praca z filmem. Uczymy się słów „ Barki”. 
- „ DEN”- co to za święto? Mój wymarzony nauczyciel- jakie cechy powinien posiadać . Redagowanie 
życzeń dla wychowawcy klasowego. Laurki dla Naszej Pani- technika dowolna. 
- „ Muzyka łagodzi obyczaje”- znaczenie przysłowia. Tworzymy klasową listę przebojów. 
- Poznajemy tańce integracyjne naszej szkoły- zajęcia taneczne.tworzymy małe układy 
choreograficzne do ulubionych piosenek ( praca w grupach). 
-Czy znamy polskie przysłowia? Teleturniej klasowy „ Kalambury”. 
-Gry i zabawy sportowo rekreacyjne na Sali gimnastycznej lub boisku. 
 
 
Listopad: 
 
- Dzień Wszystkich Świętych- pielęgnacja polskich tradycji, wyjaśnienie symboliki i znaczenia tych 
świąt. Wykonujemy ozdobne lampiony. 
- Święto Niepodległości-omówienie podstawowych pojęć związanych z ojczyzną: ojczyzna , godło, 
flaga. Poznajemy pieśni patriotyczne. Ojczyzna w twórczości dzieci- prace plastyczne. 
- Wyobraźni czas. Jaka to bajka? Jaka to postać? Gry i zabawy z okazji dnia postaci bajek. Czytanie 
ulubionych fragmentów i cytatów z bajek. 
- Rozwijamy nasze hobby i zainteresowania. „ Czas wolny – jak go pożytecznie wykorzystać . 
Wpisywanie, rysowanie zainteresowań na wizytówkach i dobieranie się według wspólnych pasji , 
odgrywanie scenek pantomicznych ukazujących zainteresowania poszczególnych grup. 
- Żyj zdrowo- rozmowa na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój. 
Tworzymy menu na temat „ Zdrowa żywność- zdrowe ciało”. „ Moje ulubione owoce i warzywa”- 
praca plastyczna. 
- Przypomnienie zasad dobrego zachowania. Kodeks życzliwego człowieka- praca w parach. Wybory 
najbardziej życzliwego człowieka w grupie ( ćwiczenia autoprezentacji). 
-Co to znaczy „ fair pley” w sporcie. Zajęcia sportowe- poznajemy zasady mini gier zespołowych- 
turnieje klasowe. 
- Słucham i rozumiem innych „ Przyjacielska dłoń”- szanuje, pomagam, jestem wzorem dla swoich 
młodszych kolegów. Przedstawienie scenek obrazujących różne zachowania w danej sytuacji. 
-Ćwiczenia ruchowe przy muzyce- Just Dance.- dbamy o estetykę 
 ruchów. 
 
 
 
 
 
 



 
Grudzień: 
 
- Co wiemy o górnictwie, kopalni i górnikach- burza mózgów i rozmowa kierowana na podstawie 
tekstów. Niebezpieczne zawody- krzyżówka. 
- Dlaczego warto pomagać- czym jest wolontariat? Czy ja umiem pomagać innym nie oczekując nic w 
zamian?- przykłady z życia. 
-Święty Mikołaj- pochodzenie święta. Tradycje mikołajkowe Polsce .Portret Mikołaja- prace 
plastyczne. 
- Jestem zdolny- moje mocne strony .Jakie mam uzdolnienia?. Ćwiczenia w grupie rozwijające 
poczucie własnej wartości. Które moje cechy i zdolności mogą być prezentem dla drugiej osoby? 
- Anioły- nasi skrzydlaci przyjaciele. Zajęcia manualne ( orgiami), prace plastyczne. 
-Dzień Praw Człowieka- wprowadzenie, wyjaśnienie pojęcia, układanie praw z rozsypani wyrazowej. 
Plakat praw człowieka. 
- Zwyczaje wigilijne- pielęgnacja polskich tradycji. Wigilia dawniej a dziś. Czytanie opowiadań i 
wierszy dotyczących Świąt Bożego Narodzenia. Wykonywanie ozdób choinkowych i kartek 
świątecznych. 
- Coraz bliżej święta – piosenki i kolędy z o tematyce bożonarodzeniowej- zajęcia muzyczne, bajki 
świąteczne- zajecia multimedialne. 
-Hartujemy swój organizm- zimowe zabawy ( Snieżkami do celu, budowanie bałwana i rzeźb ze 
śniegu, zjeżdżanie na sankach).Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. 


