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WRZESIEŃ 
1. Poznajmy się – ja, moja rodzina, mój dom, szkoła, koledzy i koleżanki (Wzajemna prezentacja dzieci i 

wychowawców świetlicy; Gry i zabawy integracyjne, sprzyjające wzajemnemu poznaniu się dzieci, np. Po 

mojej prawej ręce jest puste miejsce i zapraszam na nie...? Do środka zapraszam dzieci, np. o ciemnych 

włosach...? 

2. Witaj szkoło, witaj świetlico (zapoznanie dzieci z pomieszczeniami i wyposażeniem świetlicy; omówienie 

dziennego rozkładu zajęć świetlicowych i zasad zachowania w grupie, w salach świetlicowych, na boisku 

szkolnym /regulamin świetlicy/, na placu zabaw). 

3. Plecak pełen wspomnień: wakacyjne pamiątki, pocztówka z wakacji, wspomnienia zatrzymane w kadrze. 

4. Bezpieczna droga do i ze szkoły, na obiad i basen. 
5. Kontynuowanie w świetlicy ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

PAŹDZIERNIK 

1. Historia naszej miejscowości – legendy Warszawskie. 

2. Najpiękniejsze miejsca w stolicy. 

3. Baśnie i opowiadania z różnych stron świata. Podobieństwa i odmienność w tradycji, kulturze i obyczajach. 

Moje ulubione baśnie i bajki, dobre i złe postacie bajkowe, morały zawarte w bajkach. 

4. Konkurs na ilustrację do bajek. 

5. Zmiany zachodzące w przyrodzie – zabawy kreatywne z wykorzystaniem „Darów Jesieni” (żołędzie, 

kasztany, liście). 

LISTOPAD 

1. Pamiętamy o przeszłości: ważniejsze wydarzenia i postaci historyczne, początki państwa polskiego, 

najstarsze miasta Polski i ich legendy, legendy polskie. 

2. Święto zmarłych. Zapoznanie dzieci z polskimi zwyczajami i tradycją Zaduszek. 
3. Rocznica odzyskania niepodległości - co wiemy o losach naszego kraju? 

4.  Origami - co to takiego? Nauka prostych papierowych form orgiami. 

GRUDZIEŃ 
1. Witaj Święty Mikołaju. Wykonanie portretów św. Mikołaja. – Czytanie legend, opowiadań i wierszy. 

2. Hej kolęda, kolęda - czyli święta tuż, tuż; - Święta w moim domu, jak pomagam mamie w świątecznych 

przygotowaniach; - Polskie tradycje i zwyczaje świąteczne. 

3. Jak świętuje się w innych krajach? Poznajemy obrzędy z różnych stron świata. 

4. Wykonywanie ozdób świątecznych i ubieranie choinki. Słuchanie i nauka kolęd i pastorałek. 

STYCZEŃ 
1. W co się bawić – zabawy dobre i złe. Sposoby spędzania wolnego czasu w domu i na świeżym powietrzu 

oraz podczas ferii zimowych. 

2. Pamiętajcie o nas zimą – dokarmiamy ptaki. Przygotowanie karmników rzez dzieci. 

3. Zabawy na śniegu. Konkurs na najciekawszą konstrukcję ze śniegu. 

LUTY 

1. Dzień z moim ulubieńcem – dzieci rysują, lepią swoje zwierzęta domowe lub przynoszą ich zdjęcia. 

Opowiadają o nich. 
2. Projektowanie strojów i wykonywanie masek na Szkolny Bal Karnawałowy.  

3. Mój kolega, mój przyjaciel- zabawy rozwijające empatię/asertywność dzieci. 

4. Konkurs rzeźb śnieżnych (z nagrodami). 

5. Zabawy ruchowe na śniegu, budowa igloo (przy odpowiednich warunkach pogodowych). 

MARZEC 

1. Konkurs na najładniejszą miniaturową Marzannę. Polskie zwyczaje i tradycje. 

2. Przywitanie pierwszego dnia wiosny - wiosenne porządki. 

3. Wielkanocne świętowanie: 

wielkanocny koszyczek, 

symbole wielkanocne, 

tradycje i zwyczaje świąteczne pisanki, kraszanki, jajka malowane, 

zajęcia plastyczne. 
4. Wykonanie baranków z masy solnej i innych ozdób na coroczny kiermasz szkolny.  

5. Wiosenne porządki w świetlicy. 



KWIECIEŃ 
1. Przyroda wokół nas: 

zwierzęta i rośliny chronione, 

ciekawostki przyrodnicze, 

quiz przyrodniczy. 
2. Posprzątajmy świat – porządkowanie terenu wokół szkoły, planowanie szkolnego ogródka. 
3. Poczta i jej pracownicy: 

opowieść o dawnej poczcie – historia poczty, 

Bell wynalazcą telefonu, 

zabawy ruchowe: pocztylion, poczta, głuchy telefon, 

pisanie/rysowanie listów do naszego dziecka adopcyjnego. 

MAJ 
1. Książka moim przyjacielem: 

zakładka do książki, 

ulubiony bohater literacki (konkurs plastyczny), 

konkurs poetycki. 

2. Święto mojej Mamy – wykonywanie laurek, upominków. 
3. Kim będę gdy dorosnę? 

poznajemy różne zawody, 

zwody zanikające i nowo powstające, 

praca moich rodziców, 

praca w mieście i na wsi, 

niebezpieczne zawody, 

cechy dobrego lekarza, nauczyciela, policjanta, 
4. Dbamy o czystość: 

zapraszamy do stołu (uczymy się nakrywać do stołu), 

czystość wokół nas, 

porządek ułatwia życie, 

właściwe zachowanie się przy stole, 

właściwe posługiwanie się sztućcami. 

CZERWIEC 

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka: 

dzieci z różnych kontynentów, w co się lubią bawić, 

jak się mieszka tu i tam, 

z dziećmi o Prawach Dziecka, Prawa Dziecka na wesoło, 
2. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

3. Podróże kształcą: 

plany na wakacje, 

podróż moich marzeń, 

świat i kontynenty. 
4. Witajcie bezpieczne wakacje: 

wakacyjne przestrogi (nad wodą, w lesie, w górach, w mieście, na wsi), 

dokąd lubimy jeździć na wakacje? 

jak pisać listy i kartki z wakacji 


