
Tematyka zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicy szkolnej: 

 

„Uwierz w siebie” – zajęcia ogólnorozwojowe. 

Prowadząca: Katarzyna Stępień 

 

Luty: 

- Walentynki w naszej grupie - przypomnienie historii św. Walentego. Co to jest miłość? - 

dyskusja skierowana na aspekt prawdziwej przyjaźni jako fundamentu miłości. 

-  Rozmowa kierowana na temat powietrza. Co to jest powietrze? Robienie eksperymentu ze 

świeczką i słoikiem (Jak tlen wpływa na palącą się świeczkę w zamkniętym słoiku?). Smog - 

wyjaśnienie pojęcia. Wyszukiwanie w internecie informacji o najbardziej zanieczyszczonych 

miastach w Europie. Oglądanie zdjęć smogu nad Krakowem.  

- Wyszukiwanie informacji na temat kosmosu. Nauka piosenki "Ciała niebieskie". Wykonanie 

pracy plastycznej na temat " Planety w układzie słonecznym". Czytanie ciekawostek. 

- Uświadamianie dzieciom potrzeby przyjaźni i jej znaczenia w życiu. Głośne czytanie 

„Kosmita” Roksana Jędrzejewska-Wróbel. 

- Przedstawienie naszej miejscowości innym – reklama Lubina. Praca w grupach. 

Wyszukiwanie informacji w internecie na temat naszego miasta. Wyjście do biblioteki 

szkolnej. Tworzenie plakatów turystycznych reklamujących nasze miasto region.  

-  Śpiewanie znanych piosenek – przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci. 

- Pogadanka „Moje zwierzątko” – Wypowiedzi uczniów. Czytanie ciekawostek o 

zwierzętach. Nauka i wspólne śpiewanie piosenki „Kundel Bury”. Mój przyjaciel pies – 

rzeźba z plasteliny 

Marzec:  

- Wysyłamy kartki świąteczne do najbliższych – umiejętne adresowanie kopert, zapoznanie z 

nazwą: adresat, nadawca, znajomość adresów. 

- Pogadanka nt. zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Recepta na ciszę – 

wspólne wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy. 

- Stworzenie przez dzieci menu na temat „Zdrowa żywność zdrowe ciało”. Nauka i wspólne 

śpiewanie piosenki „Olimpiada w Jarzynowie” 

- Święto wszystkich kobiet. Rozmowa na temat: „Dlaczego obchodzimy to święto?”. Sylwetki 

sławnych kobiet. Kto jest damą, a kto dżentelmenem – zasady dobrego zachowania względem 

kobiety. 

- ABC dobrych manier – jak zachować się wobec mam, nauczycieli, koleżanek. „Kto potrafi” 

zabawa ruchowa na świeżym powietrzu z elementem równowagi 



- Zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska atmosferyczne występujące wiosną. Słuchanie 

wierszy o wiośnie – rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody 

- „Co zmienia się w przyrodzie na wiosnę?” – rozmowa kierowana z dziećmi. Prawidłowe 

rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych. „Dlaczego wiosną jest tak 

pięknie?” – swobodne wypowiedzi dzieci. 

- „Baśnie pana Andersena” - poznanie życiorysu pisarza. Zapoznanie z wybranymi utworami 

H.Ch. Andersena. Czytanie baśni przez nauczyciela. 

- Ilustracje rysunkowe do czytanych utworów Andersena. Kolorowanie postaci z baśni.  

Oglądanie wybranej baśni na DVD. 

-Dobre i złe postacie w baśniach – rozmowa kierowana. Opowiadanie najciekawszej baśni 

przez dzieci. Quiz wiedzy o baśniach Andersena. 

- Teatr – i Ty możesz zostać aktorem. Pogadanka na temat zachowania się w teatrze, ubioru 

do teatru. Głośne czytanie wiersza „Teatr” J. Koczanowska.  

- Słuchanie i nauka piosenki „Zabawa w teatr z królewną Wisłą”. Kukiełka lub pacynka – 

technika dowolna. 

- Nauka poprawnej wymowy. Ćwiczenia w mówieniu – powtarzanie zestawu sylab od szeptu 

do krzyku. 

- Teatr w naszej grupie. Tworzenie scenariuszy. Wystawienie sztuki teatralnej.  

Kwiecień: 

- Głośne czytanie wiersza „Wiosenne porządki” J. Brzechwa. Nauka i wspólne śpiewanie 

piosenki „Wiosna, wiosna ach to ty”. 

- Poznajemy Wielkanocne obyczaje – pogadanka. Głośne czytanie „Pisanki” R. Piątkowska. 

- Rozwiązywani e krzyżówek o tematyce wielkanocnej. Quizy wielkanocne. 

- Wysyłamy kartki świąteczne do najbliższych – umiejętne adresowanie kopert, zapoznanie z 

nazwą: adresat, nadawca, znajomość adresów. Szukanie i czytanie ciekawostek na temat 

Świąt Wielkanocnych. 

- Wykonanie elementów świątecznej dekoracji świetlicy „Świąteczny zwierzyniec” 

kurczaczki, zajączki, baranki – różne techniki. „Super - jaja” - różne techniki. 

- „Co zmienia się w przyrodzie na wiosnę?” – rozmowa kierowana z dziećmi. Prawidłowe 

rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych. „Dlaczego wiosną jest tak 

pięknie?” – swobodne wypowiedzi dzieci. 

- „Wiosenne kwiaty” -malowanie farbami. Wykonywanie witraży. Konkurs grupowy na 

temat: „Pierwsze oznaki wiosny”. 

- Zabawy ruchowe- ćwiczenia z piłką. Spacery. Obserwacja zmian zachodzących w 

przyrodzie. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy muzyce. 



- Przeciwdziałanie agresji - sposoby porozumiewania się w grupie. „Co w trawie piszczy?” – 

Gry zespołowe. Nauka piosenki: „Wiosna”. Wyrażam swoje uczucia w kulturalny sposób. 

Aktywne słuchanie – rozmowa kierowana.  

 

Maj: 

- Sylwetki wielkich Polaków. Przedstawienie wybranej sylwetki „wielkiego Polaka”. 

- Rozwijam moje zdolności. Rozmowa na temat talentów. „Każdy może odnieść sukces. 

Każdy w czymś jest dobry!” – rozmowa kierowana z dziećmi. Zwrócenie uwagi na 

różnorodność talentów, które każdy posiada i konieczności ich rozwijania.  

- „Moja dłoń” – odrysowanie dłoni i wpisanie na niej swoich talentów – kontynuacja 

wcześniejszego tematu. 

- Dbamy o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Rozmowa kierowana z dziećmi na tematy: „Ile i 

jak korzystać z komputera, Internetu?”; „Zagrożenia wynikające z używania Internetu.” 

Tworzenie gazetki klasowej na temat bezpiecznego korzystania z internetu.  

- Rozmowa z dziećmi na temat: „Moje ulubione zabawy”, „Co to znaczy grać fair play”. 

Zwrócenie uwagi na umiejętność przegrywania. Otoczenie opieką młodszych wychowanków-

zaspokojenie potrzeby aktywności i zabawy. 

- „Sport na papierze” oraz „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” – różne techniki plastyczne. 

- Podróż po Europie – poznanie krajów UE. Praca z mapą. Flagi krajów UE – zagadki. 

- Symbole unijne – flaga, hymn, waluta, maskotka. Prezentacja symboli i ich omówienie. 

Projektowanie polskiej wersji Syriusza –maskotki UE –praca plastyczna. „Wokół UE” – quiz. 

- Fantazja – a co to takiego? Swobodne wypowiedzi dzieci i prezentacja definicji słowa. 

Uzupełnianie niedokończonych zdań: „Chciałbym być...”, „Marzę o...”, „Co by było gdyby...” 

i prezentacja plastyczna swojego dokończonego zdania. 

- „Fantastyczny pojazd” – wykonanie, zaprezentowanie i omówienie pracy plastycznej.  

- Czytanie baśni i bajek wybranych autorów. 

- Pisanie opowiadania fantastycznego.  

Czerwiec: 

- Konwencja Praw Dziecka – co to jest, dlaczego i kiedy została uchwalona? Pogadanka i 

prezentacja fragmentów dokumentu. Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka. 

- Historia mojego imienia – swobodne wypowiedzi uczniów (kto nadał mi moje imię i 

dlaczego akurat takie wybrał... itp.), poznanie znaczenia poszczególnych imion. 

- "Order Uśmiechu" – przybliżenie dzieciom historii i idei Orderu Uśmiechu. „Mój Order 

Uśmiechu” – projektowanie orderu własnego pomysłu. Zabawa „Piękno jest w każdym z 

nas”. 



- Wakacje w górach: rozmowa na temat: Czym charakteryzuje się krajobraz górski? 

(najwyższe szczyty, roślinność, zwierzęta). Oglądanie albumów, widokówek z pasmami gór 

w Polsce. Wykonanie gazetki zachęcającej do zwiedzania ciekawych miejsc w górach 

- Wakacje nad morzem, jeziorem: rozmowa na temat: W jaki sposób możemy spędzić czas 

nad jeziorem, morzem? Ułożenie regulaminu „Bezpiecznie spędzamy wakacje”. Wykonanie 

gazetki „Wakacyjne podróże”.  

-Rozmowa na temat krajobrazu morskiego, oglądanie widokówek i folderów miejscowości 

nadmorskich. Odszukiwanie na mapie miejscowości nadmorskich z folderów i widokówek. 

Wykonanie pracy plastycznej „Nadmorska plaża”. 

- Rozmowy na temat bezpiecznych zabaw podczas wakacji.  Zasady udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Wykonanie plakatu „Bezpieczne zabawy latem”.  

- Przedstawienie scenek z różnymi sytuacjami, np. pożar, wypadek itp. Jak należy udzielić 

pierwszej pomocy? Ważne numery telefonów. Wakacyjne porządki w świetlicy. 

 

 

 

 

 


