
Plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/19 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze 

 

Cele Zadania 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej 
1. Opracowanie przez kierownika świetlicy planu pracy świetlicy, tygodniowych bloków  
    tematycznych, tygodniowego rozkładu zajęć. 
2. Ustalenie godzin pracy świetlicy szkolnej. 
3. Ustalenie godzin pracy wychowawców świetlicy. 
4. Zebranie Kwestionariuszy przyjęcia ucznia do świetlicy SP 15 oraz klauzuli informacyjnej RODO. 
5. Zapoznanie rodziców z ważnymi informacjami dotyczącymi pracy świetlicy (tablica ścienna przy 

    świetlicy szkolnej). 
 

Organizacja pracy stołówki szkolnej 
1. Ustalenie liczby osób korzystających z obiadów w roku szkolnym 2018/19. 
2. Zebranie podpisanych Umów o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym  
    2018/19. 
3. Przyznanie uczniom darmowych obiadów finansowanych przez UM zgodnie ze szkolnym  
    Regulamin przyznawania pomocy materialnej w formie refundacji posiłków wydawanych         
    w stołówce Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze. 
4. Ustalenie listy uczniów korzystających z bezpłatnych obiadów finansowanych przez MOPS. 
 

Zadania administracyjno- 
gospodarcze 

1. Planowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych. 
2. Prowadzenie dokumentacji świetlicy (e-dziennik, Kwestionariusze przyjęcia ucznia do świetlicy  
    SP 15,  ewidencja obecności uczniów w czasie pobytu w świetlicy). 
3. Uzupełnianie wyposażenia świetlicy: zakup gier, zabawek, sprzętu sportowego, pomocy  
    dydaktycznych. 
4. Zakup materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć plastyczno-technicznych. 
5. Prowadzenie dokumentacji związanej z udziałem uczniów w całorocznych konkursach. 
6. Prowadzenie kroniki świetlicy oraz strony internetowej. 
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem obiadów finansowanych przez Urząd  
    Miasta Zielona Góra. 
8. Modernizacja i uzupełnianie sprzętu świetlicowego. 
 



Współudział uczniów w planowaniu    
i organizowaniu życia świetlicy 

1. Gry i zabawy integracyjne służące poznaniu nowych uczniów oraz ułatwieniu ich  
    funkcjonowania w grupie świetlicowej (życzliwy szacunek do wszystkich osób przebywających  
    w świetlicy, zwracanie się do kolegów i koleżanek po imieniu). 
2. Zapoznanie dzieci z Regulaminem świetlicy szkolnej. 
3. Wspólne opracowanie zasad obowiązujących w świetlicy szkolnej. 
4. Zapoznanie dzieci z zasadami przyznawania nagród i kar. 
5. Pogadanki na temat poszanowania sprzętu świetlicowego, gier i zabawek oraz sprzętu  
    sportowego.   

Zapobieganie i eliminowanie 
zachowań agresywnych                       
i niepożądanych 

1. Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 
2. Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi. 
3. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy. 
4. Zapoznanie z Prawami Dziecka. 
5. Pomoc uczniom, których zachowania są agresywne i niepożądane. 
6. Reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów. 
7. Nagradzanie właściwych zachowań i postaw uczniów w  formie międzyklasowego konkursu – 

   Motylki. 
8. Ścisła współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym. 
9. Zorganizowanie konkursu świetlic terapeutycznych pod hasłem „Dobre wybory”. 

Udzielanie pomocy w opanowaniu 
wiadomości i umiejętności 
edukacyjnych 

1. Pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 
2. Indywidualna pomoc w odrabianiu zadań domowych uczniom mającym trudności w nauce. 
3. Motywowanie uczniów do systematycznej nauki i odrabiania prac domowych. 
4. Wskazywanie metod skutecznego uczenia się. 
5. Wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem. 

Kształcenie kultury zachowania             
i dbania o czystość najbliższego 
otoczenia 

1. Wdrażanie uczniów do współpracy w grupie. 
2. Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości  
    szkolnych. 
3. Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie. 
4. Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów. 
5. Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej. 
6. Wdrażanie do dbania o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.  
7. Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole. 



Zachowanie bezpieczeństwa                  
w szkole, w domu, podczas gier              
i zabaw                                        
Bezpieczna droga do szkoły 

1. Wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa: 
-  podczas zabaw, w trakcie zajęć w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i placu zabaw oraz  
   przerw obiadowych, 
- w drodze do i ze szkoły; 
2. Spotkanie z policjantem. 
3. Udział w miejskich i międzyszkolnych konkursach związanych z bezpieczeństwem. 
4. Pogadanki na temat bezpiecznych ferii zimowych i wakacji. 
 

Ochrona przyrody – edukacja 
proekologiczna 

1. Pogadanki na temat konieczności dbania o przyrodę. 
2. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów. 
3. Udział w międzyszkolnym konkursie przyrodniczym „Przygoda z liściem” organizowanym przez  
    naszą świetlicę. 
4. Wspieranie akcji charytatywnych na rzecz zielonogórskiego schroniska dla bezdomnych psów     
    i kotów. 
5. Zbieranie surowców wtórnych (makulatury, plastikowych nakrętek, baterii). 
 

Troska o własne zdrowie – edukacja 
prozdrowotna 

1. Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier      
    i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej). 
2. Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się). 
3. Realizacja zajęć z zakresu zdrowego odżywiania według przygotowanych scenariuszy w ramach 

    zadań wynikających z harmonogramu „Szkoła Promująca Zdrowie”. 
4. Realizacja ogólnopolskiego programu „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”. 
5. Udział w międzyszkolnych i wojewódzkich konkursach plastycznych o tematyce zdrowotnej. 
 

Podtrzymywanie tradycji                      
i zwyczajów, zapoznanie tradycjami 
własnego regionu 

1. Andrzejki, zwyczaje bożonarodzeniowe, zwyczaje wielkanocne, Dzień Babci, Dziadka, Dzień  
    Matki i Ojca, Dzień Dziecka.  
2. Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych. 
3. Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.  
4. Poznanie tradycji szkoły i jej patrona. 
5. Udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez szkolnych. 
6. Dni Zielonej Góry. 
7. Udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym promującym Zieloną Górę. 
 



Kształtowanie umiejętności 
intelektualnych i wrażliwości 
estetycznej 

1. Udział uczniów w różnorodnych konkursach plastycznych. 
2. Poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie 

    wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali. 
 

Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny 
1. Zajęcia ruchowe w świetlicy, w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i na placu zabaw. 
2. Kształtowanie umiejętności korzystania ze sprzętu sportowego i używania go podczas zabawy. 
3. Zwracanie uwagi na stosowanie zasad fair play, które są wyrazem postawy reprezentowanej 
    na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. 
 

Prowadzenie w świetlicy kół 
zainteresowań 

1. Koło plastyczne. 
2. Koło muzyczne dla klas II. 
3. Koło przyrodnicze dla klas III – Opowieści o zwierzętach. 
4. Koło języka angielskiego dla klas I. 
5. Koło rozmaitości – Igiełka. 
6. Koło logopedyczne klas I. 
7. Koło sportowe. 
8. Koło szachowe. 
 

Doskonalenie warsztatu pracy 
nauczyciela 

1. Udział w radach pedagogicznych i szkoleniowych. 
2. Udział w kursach organizowanych przez np. LODN, SODiD. 
3. Publikowanie na stronach internetowych szkoły informacji na temat osiągnięć uczniów. 
4. Zapoznanie się z czasopismami, np. „Świetlica w szkole”. 
5. Udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego. 
 

 
 
 

 

 



Wrzesień 

Cele Działania 

To już koniec wakacji... Witaj szkoło! 
Dni Zielonej Góry 

- integracja grupy, 
- zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy,  
  zasadami obowiązującymi w grupie, 
- ustalenie zasad pobytu w świetlicy, 
- zapoznanie z regulamin bezpiecznego  
  zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej,  
   toaletach, na korytarzu i na boisku szkolnym, 
- zachęcanie do dzielenia się wrażeniami z wakacji; 

Pogadanka dotycząca zasad; wspólne ustalenie zasad pobytu w świetlicy. 
Witamy w szkole – czytanie wierszy: „Wita nas szkoła” Wojciecha Próchniewicza, 
„Asy z pierwszej klasy” Hanny Ożogowskiej, „Nasza szkoła” Katarzyny Żmudy, 
„Szkoła” Marcina Brykczyńskiego, „Tornister pełen uśmiechów” Wandy 
Chotomskiej. 
Wspomnienia z wakacji – dzielenie się wrażeniami. Czytanie wiersza „Wakacyjne 
skarby” Danuty Gellnerowej. 
Zabawy integracyjne, zapoznawcze. 
„Pocztówka z wakacji” - collage. 
Tradycja obchodów Dni Zielonej Góry – Winobranie. Czytanie wiersza „W Zielonej 
Górze” 

Godło i barwy Zielonej Góry. 

Udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Zielona Góra ...” org. przez SP 5. 

Oglądanie filmu pt. „Zielona Góra w starych kronikach” oraz pocztówek 

przedstawiających historię naszego miasta. 

Mój region, moja mała ojczyzna – prezentacja medialna. 

Bezpieczna droga do szkoły 

- utrwalanie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze   
  szkoły, 
- uświadomienie dzieciom konieczności zachowania   
  bezpieczeństwa w każdej sytuacji, 
- kształtowanie prawidłowej postawy podczas  

Wymiana doświadczeń na temat codziennego docierania do szkoły. 
Scenki rodzajowe i zabawy dotyczące zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Zgaduj-Zgadula: znaki drogowe. 
Spotkanie z policjantem. 
Savoir-vivre w środkach komunikacji miejskiej, zasady bezpieczeństwa na drodze. 



  poruszania się środkami komunikacji miejskiej; Czytanie wierszy: „Droga” Zofii Holskiej-Albekier, „Gdy zamierzasz przejść ulicę” 
Wandy Chotomskiej, „Drogowy znak” Barbary Truchty, „Światła sygnalizatora” 
Doroty Gellner. 
Udział w miejskim konkursie plastycznym „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. 
Kolorowanie znaków drogowych. 

Nauka piosenki „Autobus” (KLANZA). 

Oglądanie filmu animowanego związanego z zasadami bezpiecznego poruszania się 

po drogach. 

Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę  

- zapoznanie dzieci z celami międzynarodowej    
  kampanii pod hasłem „Sprzątanie świata”, 
- budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej  
  dzieci oraz ich odpowiedzialności za środowisko   
  naturalne, 
- kreowanie postaw przyjaznych środowisku, 
- zapoznanie dzieci z pojęciami: ekologia i elementy  
  środowiska naturalnego, 
- kształtowanie nawyków segregacji surowców  
  wtórnych; 
 

Chcę wiedzieć więcej… o sprzątaniu świata – pogadanka. 
Czytanie wierszy: Natalii Usenko „Potwór ekologiczny” i Marcina Brykczyńskiego 
„Śmieciolandia” oraz „Marsz do kosza”. 
Pogadanka na temat konieczności dbania o środowisko na podstawie tekstu 
Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Brudasy” oraz Melanii Kapelusz „Wspaniała akcja 
chomika”. 
Czytanie opowiadania Jakuba Lepiorza „Mściciel-Czyściciel”. 
„Domowa Ekożaba” - wykonanie pudełka „połykającego” niepotrzebny papier. 
Rozwiązywanie eko-zagadek. 

Jesienne zauroczenie 

Dzień Chłopca 

- kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian  
  zachodzących w przyrodzie, 
- zapoznanie dzieci z jesiennymi zwyczajami  
  zwierząt leśnych, 
- uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających  
  z nieznajomości  i umiejętności rozpoznawania  
  grzybów; 

Obserwacja zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; czytanie wierszy:  
„Odlatują liście” i „Czerń” Joanny Kulmowej, „Jesień” Władysława Broniewskiego, 
„Jesienne liście” Leopolda Staffa, „Kłótnia liści” i „Wrzesień” Bogusława Michalca, 
„Jesień” Danuty Dembińskiej, Jesienne widoki” Bartosza Kropisz; pogadanka. 
Prezentacja ciekawostek dotyczących jesieni (np. dlaczego liście tracą zielony 
kolor?). 
Jesienna pogoda – Jak się ubierać, gdy za oknem szaruga?, pogadanka na 



podstawie przeczytanych wierszy: „Jesienią” Doroty Gellner, „Jak wygląda wiatr” 
Danuty Wawiłow, „Wiatr psotnik” Mikołaja Zadereja, „Panie wietrze” Ludwika 
Jerzego Kerna, „Ja się bawię doskonale” Małgorzaty Strzałkowskiej, „Dzika 
chmurka” Elżbiety Pałasz, „Parasole” Bogusława Michalca. 
Jesienna parasolka – zajęcia plastyczne. 
Zagadki, rebusy, zgadywanki związane z jesienna pogodą. 
Oglądanie atlasów grzybów jadalnych i trujących. 
Prezentacja medialna - „W krainie grzybów”. 
Pogadanka na temat jesiennych zwyczajów zwierząt na podstawie wierszy: 
„Żurawie” Włodzimierza Ścisłowskiego, „Odloty”, „Rozmowa z jemiołuszką” Hanny 
Zdzitowieckiej, „Smutna opowieść o szpaku” Andrzeja Knapika, „Odlot szpaków” 
Stanisława Pagaczewskiego, „Zapasy na zimę” Andrzeja Polakowskiego, „Wiewiórki 
jesienią” Joanny Kulmowej,  
Cechy dobrego kolegi – pogadanka. 
Przygotowanie drobnych upominków dla chłopców, głośne odczytanie wiersza 
„Dzień chłopaka” Elżbiety Pałasz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Październik 
Cele Działania 

W spiżarni 

- zapoznanie z różnymi sposobami gromadzenia  
  przez ludzi zapasów na zimę, 
- kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów; 

Rozmowa na temat zapasów robionych na zimę: dlaczego robimy zapasy?, czy nie 

lepiej kupić przetwory w sklepie? 

Czytanie wierszy: „W spiżarni” Marii Kownackiej, „Zbiory” Małgorzaty Mrózek-
Dąbskiej, „Co drzemie w dżemie”, Natalii Usenko „W spiżarni”; pogadanka. 

Burza mózgów: jakie przetwory można zrobić z zaprezentowanych owoców           

i warzyw. 

Warzywa i owoce jako źródło witamin, pogadanka. 

Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem: Owocowe szaleństwo oraz łamigłówek pod 

hasłem „Co drzemie w dżemie?”. 

Zgaduj-Zgadula: jesienne smakołyki. 

Warsztaty kulinarne – przygotowanie sałatek owocowych. 

Urządzenie wystawki prac z darów jesieni. 

Robimy jesienne zapasy – zajęcia plastyczne. 

Dzień drzewa 

Nasz nauczyciel 

- kształtowanie umiejętności obcowania z przyrodą, Zapoznanie dzieci z celami międzynarodowej akcji sadzenia drzew.  



- wyrabianie szacunku do natury, 
- zdobywanie wiedzy na temat zawodu nauczyciela, 
- kształtowanie postawy szacunku wobec nauczycieli  
  oraz innych pracowników szkoły, 
- kształtowanie nawyków grzecznościowych; 
 
 
 
 

Quiz - „Jakie to drzewo?”. 

Kora – płaszcz drzewa – pogadanka. 

Martwe drzewo w lesie – pogadanka. 

„Jesienne drzewo” lub „Pani jesień” – wydzieranka z liści. 

Moje drzewo – czytanie wiersza „Dzień dobry, drzewa” Włodzimierza 
Ścisłowskiego, wykonanie ilustracji do wiersza. 

Leśne drzewa – oglądanie albumu drzew leśnych. 

Drzewo – mieszkanie dla wielu zwierząt, prezentacja medialna. 

Czytanie wierszy: „Drzewa jednosylabowe”, Zbigniewa Jerzyny „Dąb”, Ryszarda 
Przymusa „Drzewa”, Czesława Janczarskiego „Drzewa”, oraz „O czym szumi stary 
dąb?”, Małgorzaty Strzałkowskiej „Drzewa”, Włodzimierza Ścisłowskiego „Dzień 
dobry, drzewa”, Tadeusza Kubiaka „Drzewo”. 

Dzień Edukacji Narodowej – czytanie tematycznych wierszy: „Kwiaty dla 
nauczycieli” Tadeusza Śliwiaka, „Nasza Pani” Wandy Grodzieńskiej, Danuty 

Ludwiczak „Nietypowo” oraz  „Nauczyciel” Marcina Brykczyńskiego. 

Rozmowy na temat pracy wykonywanej przez różnych pracowników szkoły. 

Pogadanka na temat używania zwrotów grzecznościowych. 

Portret nauczyciela – praca plastyczna wykonana farbami. 

Tulipan dla pani wykonany z kolorowego papieru techniką origami. 

Przysłowia i powiedzenia dotyczące szkoły, uczniów, nauki – czytanie szkolnych 

fraszek – słownych igraszek. 

Zgaduj-Zgadula: rekwizyty, przybory i przedmioty szkolne. 



Tydzień opieki nad zwierzętami 

- zapoznanie dzieci z historią Światowego Tygodnia  
  Zwierząt, 
- kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt, 
- uwrażliwianie na potrzeby zwierząt, 
- poznanie zwierząt z różnych stron świata; 
 
 
 
 

Pogadanka na temat praw zwierząt na podstawie przeczytanych wierszy: „Pan       
i jego pies” Danuty Dembińskiej, „Schronisko” Ryszarda Grońskiego, „Marudny 
kocurek”, „Do zbłąkanego pieska” Ewy Szelburg-Zarembiny, „Niespodzianka” 
Danuty Dembińskiej, „Sen psa” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Sam 
opiekuję się moimi zwierzątkami” Danuty Dembińskiej, „Odwiedziny” Józefa 
Ratajczaka oraz „Psia buda” Danuty Gellnerowej. 

Zapoznanie dzieci ze Światową Deklaracją praw Zwierząt. 

Zgaduj-Zgadula: zwierzęta z różnych stron świata. 

„Gdybym był/a zwierzęciem...” - niedokończone zdania. 

Przeprowadzenie charytatywnej zbiórki na rzecz zielonogórskiego schroniska        

w Zielonej Górze. 

Książka – mój przyjaciel 

- rozbudzanie zainteresowań książką jako źródłem  
  wiedzy i radości, 
- poznanie twórczości autorów książek dla dzieci; 

Pogadanki dotyczące wartości książek i sposobów ich ochrony. 

Zgaduj-Zgadula: postacie z bajek, przedmioty baśniowe. 

„Czyja to zguba?” - zabawy skojarzeniowe. 

Wykonanie zakładki do książki. 

Przybliżenie dzieciom sylwetek pisarzy dla dzieci: Wanda Chotomska, Julian 
Tuwim, Dorota Gellner, Jan Brzechwa, Grzegorz Kasdepke, Danuta Wawiłow (do 

wyboru). 

Słuchanie bajek muzycznych. 

Dni pamięci o zmarłych sławnych Polakach 



- wdrażanie do czczenia pamięci o zmarłych; Pogadanka o poprawnym zachowaniu się w miejscach pamięci. 
Przybliżenie sylwetek sławnych Polaków. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listopad 

Cele Działania 

Poznajemy przeszłość naszej Ojczyzny – Narodowe Święto Niepodległości 



- kształtowanie postaw patriotycznych, 
- poznanie znaczenia następujących pojęć:  
  patriotyzm, ojczyzna, Krzyż Virtuti Militari, 
- utrwalanie symboli państwa polskiego, 
- poznanie sylwetki marszałka Józefa Piłsudskiego; 

Nasze symbole narodowe – pogadanka na podstawie zaprezentowanego plakatu. 

Przybliżenie dzieciom sylwetki marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Czytanie opowiadania „Józef Piłsudski” Alicji Mikulskiej. 

Karta z historii mojej Ojczyzny – co doprowadziło do utraty niepodległości Polski, 
na podstawie wiersza Danuty Ludwiczak „Ponad sto lat”. 

Mieszkamy w Polsce! - układanka obrazkowa „Legenda o powstaniu państwa 

polskiego”. 

„Walczyli nie tylko bronią” - czytanie tekstu Kazimierza Szymeczko, pogadanka. 

Czytanie wierszy: Artura Oppmana „Krzyż Virtuti Militari” oraz Ryszarda Przymusa 

„Ojczyzna wolna” - pogadanka na temat odznaczeń wojskowych. 

Rozwiązywanie zagadek i łamigłówek: „Patriotą być”, „Symbole narodowe”, „Czym 
jest patriotyzm”, „Sztandar powiewa”, „Ojczyzna wolna”, „Co jest prawdą?”, 

krzyżówka z hasłem. 

Wykonanie kotylionu z kolorowego papieru. 

Listopadowe dni 

- zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania  
  ubioru do pogody, 
- rozwijanie umiejętności obserwowania zmian  
  zachodzących w przyrodzie, 
- zachęcanie dzieci do głośnych wypowiedzi; 
 
 

Poznanie pogodowych przysłów. 
Czytanie artykułu pt. „Historia parasola”. 
Czytanie wiersza Joanny Bernat „Zapracowany Listopad”, pogadanka na temat 
zmian zachodzących w pogodzie w okresie późnej jesieni. 
Nauka piosenki pt. „Pan Listopad” (sł. Z. Holska, muz. Krystyna Kwiatkowska).                                    
Wycinanie parasolek według szablonu i kolorowanie ich farbami.                                                             
Słuchanie bajki muzycznej: „Deszczem wyszywane” (Gellner, Skorupko).                                                                                                                                                     
Ubieram się zgodnie z porą roku – pogadanka.                                                                                                                                                                 
Czytanie wierszy: Hanny Zielińskiej „Listopadowy deszcz”, Ludwika Jerzego 
Kerna,„Panie wietrze”, Teresy Chwastek-Latuszkowej „Wesoły parasol”, Bogusława 



Michalca „Parasole”, Barbary Lewandowskiej „List do Listopada”; opis listopadowej 

pogody na podstawie przeczytanych wierszy. 

 

Cele Działania 

W krainie zabawek – Święto Pluszowego Misia 

- wdrażanie dzieci do poszanowania zabawek, gier  
  planszowych, sprzętu, który znajduje się              
  w świetlicy, 
- zwrócenie uwagi na wartość zabawki w życiu  
  dziecka, 
- zapoznanie dzieci z historią Święta Pluszowego    
  Misia; 

Pogadanka na temat roli zabawek. 
Czytanie wierszy: Danuty Ludwiczak „O Misiu Puchatku” oraz „Miś Paddington”. 
Historia pluszowego misia – 25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
Zgaduj-Zgadula: bohaterowie różnych bajek i utworów literackich. 
Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami niedźwiedzi na podstawie tekstu Karoliny 
Prewęckiej „Chcę wiedzieć więcej … o niedźwiedziach”. 
Czytanie opowiadania Wojciecha Widłaka „Miszka”. 
Dzień Pluszowego Misia – prezentacja medialna. 
Zajęcia plastyczne – Wesoły miś (wykonanie przestrzennej zabawki). 
Kolorowanie tematycznych malowanek. 

Tradycje i obrzędy ludowe - andrzejki 

- zwrócenie uwagi na znaczenie kultywowania  
  tradycji ludowych, 
- zaznajomienie dzieci z obrzędami i obyczajami   
  andrzejkowymi; 
 
 
 

Pogadanka na temat tradycji andrzejkowych w naszym kraju.                         
Przygotowanie wróżb andrzejkowych.                                                                                                             
Andrzejki – co to za święto i czym się różni od Katarzynek?                                                                    
Przygotowanie wróżb andrzejkowych.                                                       
Zajęcia plastyczne „Mój znak zodiaku”. 

 
 
 
 



 
 
 

Grudzień 

Cele Działania 

Barbórka 

Elfy św. Mikołaja 

- przybliżenie dzieciom pracy górnika, 
- zapoznanie z tradycją górniczego święta, 
- wyrabianie szacunku do pracy górników, 
- zachęcanie dzieci do podejmowania,  
  bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, 
- doskonalenie umiejętności pisania listu; 

Skarby spod ziemi – pogadanka.                                                                   
Barbórka – zapoznanie dzieci z tradycjami górniczego święta.      

Czytanie opowiadania Hanny Łochockiej „O mądrym skarbniku”.                      
Przygotowanie okolicznościowej dekoracji w świetlicy.                                  
Prezentacja medialna: ropa naftowa, gaz ziemny.                                           
Kim był Ignacy Łukasiewicz? - przybliżenie dzieciom sylwetki odkrywcy lampy 
naftowej.                                                                                                                     
W kopalni – rysowanie węglem.                                                                           
Spotkanie z górnikiem naftowym.                                                                         
Legenda o św. Mikołaju z Miry. Pogadanka na temat materialnych                             

i niematerialnych form pomocy drugiemu człowiekowi.   

Czytanie wierszy: Marii Terlikowskiej „Węglowa rodzinka”, Zbigniewa Jerzyny 
„Górnicy”, Tadeusza Kubiaka „W kopalni”, Heleny Bechlerowej „W kopalni soli”.                                                                                                                    

W fabryce św. Mikołaja – wykonanie upominków dla koleżanek i kolegów.    

Czytanie wierszy: Danuty Graj „Pędzą sanie Mikołaja”, Natalii Usenko „Mikołajek”, 
Doroty Gellner „Prezent dla Mikołaja”, Wiktora Cerklewicza „Święty Mikołaj” oraz 

Danuty Ludwiczak „Mikołaj.              

List do św. Mikołaja – nauka pisania listów.                                                          

Zajęcia plastyczne – Mikołaj z rolki po papierze toaletowym. 



Fabryka ozdób świątecznych 

- zapoznanie dzieci z tradycją ubierania drzewka  
  świątecznego, 
- rozwijanie zdolności manualnej i wyobraźni, 
- wprowadzenie radosnego, świątecznego nastroju, 
- rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji    
  plastycznej, 
- wyrabianie nawyku dbałości o estetykę pracy; 

Wykonanie kartek okolicznościowych bożonarodzeniowych. 

Przygotowanie świątecznych ozdób i dekorowanie nimi drzewka świerkowego       
w świetlicy.                                                                                                    

Poznanie historii drzewka świątecznego. Podłaźniczka – co to takiego?                                                

Czytanie wierszy: Natalii Usenko „Zima robi na drutach”, Joanny Kulmowej  
„Najpiękniejsza choinka”, Anny Cegieły „Choinka”, „Bombka”, Marii Konopnickiej 
„Choinka”, Tadeusza Bambenik „Zimowy Kożuszek” oraz Danuty Ludwiczak 
„Choinka”. 

Wykonanie poszczególnych elementów dekoracji świątecznej. 

To już święta! 

- doskonalenie umiejętności składania życzeń, 
- kształcenie umiejętności swobodnego  
  wypowiadania się, 
- wprowadzenie radosnego, świątecznego nastroju, 
- budzenie szacunku do tradycji; 
 

Rozmowa na temat symboli Bożego Narodzenia. 

Tradycje bożonarodzeniowe dawniej i dzisiaj. 

Czytanie wierszy o tematyce świątecznej: Małgorzaty Strzałkowskiej „Wigilia”, 
Joanny Wójcickiej „Boże Narodzenie”, Barbary Łukowiak „Święta”, Jadwigi Hockuby 
„Wigilia”, Danuty Graj „Zapach Wigilii”, Ryszarda Przymusa „Kolęda”, Danuty 
Gellnerowej „Wesołych Świąt”, Danuty Ludwiczak „Noc wigilijna” oraz Natalii 
Usenko „Kolęda domowa”. 

Słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd i pastorałek.                                                                                                    
Swobodne wypowiedzi na temat przygotowań do Wigilii.                                                                  

Wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim.      

Zajęcia czytelnicze – czytanie fragmentów „Opowieści wigilijnej”. 

Oglądanie bajek animowanych o tematyce świątecznej. 



Pogadanka na temat bezpiecznych zabaw w czasie przerwy świątecznej.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 

Cele Działania 

Noworoczne postanowienia  
Kalendarz w życiu człowieka 

Pora roku - zima 

- zachęcanie dzieci do składania sobie obietnic            
  i formułowania postanowień noworocznych, 
- zapoznanie dzieci z rodzajami i historią kalendarza, 
- utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, 
- zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami   
  zimy; 

Pogadanka na temat noworocznych postanowień. 

Czytanie „Baśni o 12 miesiącach” H. Ch. Andersena oraz wiersza Barbary Sudoł 

„Rok”. 

Kalendarze stare jak świat – czytanie tekstu oraz pogadanka. 

Prezentacja różnych rodzajów kalendarzy. Ćwiczenia matematyczne w oparciu      

o kalendarz. 

Czytanie wierszy: Tadeusza Chudego „Wiersz o czasie”, Hanny Zielińskiej „Idzie 
Nowy Rok...”, Beaty Biały „Pory roku”, Marcina Brykczyńskiego „Na Nowy Rok”, 



Bogusława Michalca „Pan luty przychodzi na dwadzieścia osiem dni” i „Zimowy 
kram”, Czesława Janczarskiego „Przyszedł Nowy Rok”, Teresy Marii Massalskiej 
„Cztery pory roku”, Bogdana Malucha „Styczeń”, Wandy Grodzieńskiej „Jak zima 

lutemu jeden dzień odebrała”. 

Rozwiązywanie łamigłówek pod hasłem „Już nowy rok!”. 

Odczytanie inscenizacji Wiery Badalskiej „Dary Nowego Roku” z podziałem na role. 

Czytanie opowiadania Tadeusza Plebańskiego „Zimowa opowieść”. Wykonanie 
ilustracji do treści opowiadania. 

Zmiany zachodzące zimą w przyrodzie – pogadanka. 

Czytanie zimowych wierszy: Natalii Usenko „Zima robi na drutach”, Bogusława 
Michalca „Kołysanka zimowa”, „Co by nie mówić - biało”, „Pada śnieg”, Grzegorza 
Dobieckiego „Śnieżne zmartwienie”i „mokra zagadka” oraz Józefa Czechowicza 

„Zima”. 

Zimowe zagadki i ciekawostki. 

Zimowy pejzaż – rysowanie świecą lub biała akwarelą na ciemnym tle. 

 

 

Bezpieczne ferie zimowe 



- utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw  
  zimowych, 
- kształcenie odpowiedzialności za swoje zdrowie, 
- ukazanie sposobów na pożyteczne i bezpieczne  
  spędzanie czasu, 
- zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu, 
- utrwalanie znajomości numerów alarmowych, 
- zapoznanie dzieci z historią sprzętu zimowego; 

Jestem bezpieczny w czasie ferii – utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu 

i lodzie na podstawie opowiadania Ryszarda Przymusa „Zabawa”, pogadanak. 

Telefony alarmowe – wykonanie plakatu. 

Bezpieczeństwo podczas zimy – rozwiązywanie krzyżówki z hasłem. 

Sanki, narty, łyżwy – burza mózgów na temat zimowych aktywności                           

i organizowania czasu wolnego. 

Historia sanek, nart, łyżew… Czytanie wierszy związanych z zimowymi sportami: 
Wiktora Cerklewicza „Saneczkarze”, Lecha Konopińskiego „Na sankach”, Barbary 
Łukowiak „Na ślizgawce” oraz Tadeusza Bembenika „Na lodowisku”. 

Kolorowanie tematycznych malowanek. 

Czytanie wierszy: Barbary Truchty „Ślizgawka”, Tadeusza Śliwiaka „Śnieżki”, 
„Podskakuje Zuzka mała, bo z tej psoty wyszła cało” oraz Doroty Gellner 

„Zjeżdżamy na sankach”. 

Dlaczego zwierzęta zimą są głodne 

- uwrażliwianie na konieczność niesienia pomocy  
  zwierzętom podczas zimy, 
- zapoznanie dzieci ze sposobami spędzania czasu  
  zimowego, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przylecieli goście – ptaki zimujące w naszym kraju, pogadanka. 

Leśne stołówki – pogadanka. 

Zimowe zwyczaje zwierząt – czytanie teksów: Agnieszki i Włodka Bilińskich  
„Zimowi goście”, „Leśne stołówki”, „Życie na krze”, „Dziobem i pazurem”, ptasie 
zimowiska”, „Jemioły i jemiołuszki”. Pogadanka na temat sposobu spędzania zimy 

przez zwierzęta. 

Nakarm ptaki – ukazanie prostych sposobów na wykonanie karmników dla ptaków. 

Gry planszowe, np. „Zimowa sanna”. 



 Rozwiązywanie łamigłówek pod hasłem „Droga do paśnika”. 

Czytanie wierszy: Katarzyny Żmudy „Ptasi jadłodajnia”, Wiesława Czermaka 
„Zimowa stołówka”, Barbary Sudoł „Ptaki w zimie”, Wiktora Cerklewicza „Przy 
karmniku” Jana Imarka „Dwie minuty dla głodnych kwiatów Danuty Ślepowrońskiej 
„Zimowe jabłuszko””, Hanny Zdzitowieckiej „Sarenka”, Stanisławy Szuchowej „Mała 
wiewióreczka, Mariana Suchożerbskiego „Stołówki dla ptaków” , Danuty Ludwiczak 

„Opowieść sikorki” oraz Jana Huszczy „Zimowa prośba ptaszków”. 

Luty 
Cele Działania 

W krainie lodowej baśni 

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, 
  kształtowanie postaw moralnych, 
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 

  i opowiadania wybranych baśni, 
- kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie 

  wyobraźni plastycznej;  

Baśnie J.Ch. Andersena - zapoznanie z sylwetką pisarza. Czytanie wiersza Wandy 
Chotomskiej „Dzień dobry, Panie Andersenie!” oraz Joanny Kulmowej „List do 
Andersena”. 
Fikcja a rzeczywistość – pogadanka. 
Zimowe baśnie. 
Ulubiony baśniowy bohater, poznanie i ocena baśniowych postaci. 
Czytanie baśni, wykonanie ilustracji do wybranej bajki.                                        
Konkurs wiedzy dotyczący bohaterów baśniowych. 

Walentynki 
Światowy Dzień Kota 

- poznanie historii Dnia Świętego Walentego, 
- rozwijanie koleżeństwa i przyjaźni, 
- uwrażliwianie na potrzeby zwierząt domowych, 
- poznanie historii i znaczenia kotów w życiu  
  człowieka w różnych kulturach; 

Historia Dnia Świętego Walentego. 

Czytanie tekstu Ewy Barskiej „Walentynki’, pogadanka. 

Aby być dobrym przyjacielem należy … - niedokończone zdania. 

Rozmowa na temat zwyczaju dawania drobnych upominków z okazji walentynek. 



Wykonanie upominków walentynkowych. 

Zajęcia plastyczne – wyklejanie serduszek. 

Rozwiązywanie łamigłówek – krzyżówki z hasłem, test wyboru, matematyczne 

walentynki. 

Kolorowanie tematycznych malowanek. 

17 luty - Światowy Dzień Kota; historia tego dnia. 

Pogadanka na temat kotów i ich znaczenia w dziejach ludzkości. 

Ciekawostki i zagadki o kotach. Kocie przysłowia i przesądy. 

Czytanie wierszy: Juliana Tuwima „Kotek”, Bartosza Kropisza „Jak pies z kotem”, 

Danuty Ludwiczak „Marzenia bezdomnego kota” oraz Doroty Gellner „Idzie kot”. 

Oglądanie albumu prezentującego różne gatunki kotów. 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwierząt domowych. 

Tam gdzie śnieg i mróz 

- gromadzenie informacji dotyczących  
  najzimniejszych regionów świata, 
- poznanie badaczy Antarktydy; 

Eskimosi – mieszkańcy Arktyki; odnalezienie Arktyki na globusie, wypisanie 
informacji kojarzących się z Eskimosami. Rozwiązywanie krzyżówki tematycznej. 
Quiz wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu.  
Praca z mapą i globusem – „Gdzie ukryła się Arktyka, Antarktyda i Grenlandia?” 

Najzimniejsze regiony świata – prezentacja medialna.   

Krajobraz pustyni lodowej – prezentacja medialna. 

Wielcy badacze Antarktydy – Władysław Puchalski.   

Mieszkańcy biegunów 



- poznanie świata zwierząt najzimniejszych  
  regionów wiata; 

Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych w czasopismach dziecięcych. 

Słuchanie fragmentu książki „Zaczarowana zagroda”, wypowiedzi dzieci                  

o pingwinach.     

Gatunki pingwinów – prezentacja medialna. 

Wykonanie pingwina z tektury - praca plastyczna. 

Poznanie zwyczajów białych niedźwiedzi. Rozwiązywanie łamigłówek: „Skuteczny 

łowca”, „Wielki jak niedźwiedź”. 

Czytanie wierszy: Katarzyny Żmudy „Miś polarny”oraz Justyny Święcickiej „Na 

biegunie”. 

Inni mieszkańcy biegunów: foka grenlandzka, lis polarny, sowa śnieżna, rybitwa 
popielata, karibu. 

Ciekawostki z biegunów. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 
Cele Działania 

Dzień Kobiet 



- uświadomienie roli kobiet w społeczeństwie, 
- zapoznanie dzieci z historią obchodów święta  
  kobiet, 
- zapoznanie z sylwetkami wyjątkowych kobiet; 
 

Pogadanka na temat roli kobiety w życiu społecznym i rodzinnym. 
Czytanie wiersza: Wandy Grodzieńskiej „Cóż to za święto?”.                                                       
Wybitne Polki – prezentacja postaci, które w różnych dziedzinach wywarły wpływ 
na historię naszego kraju. 
Zabawy z przymiotnikami – cechy kobiet.     
Bohaterki baśniowe – quiz.                                        

Laurka dla mamy, pani lub koleżanki – technika dowolna. 

Wiosenne przebudzenie 

- rozpoznawanie cech przedwiośnia, 
- przedwiośnie w poezji dla dzieci; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co to jest przedwiośnie – dyskusja na podstawie książki Marii Kownackiej „Razem 

ze słonkiem”. 

Czytanie wierszy: Joanny Kulmowej „Wiosenne pomyłki”, „Dzięcioł budzi wiosnę”, 
Marii Kownackiej „Przedwiośnie”, List do wiosny”, Władysława Broniewskiego 
„Pierwszy motylek”, Marii Terlikowskiej „Przedwiośnie” oraz Tadeusza Mindy 

„Wiosenne przebudzenie”. 

Zajęcia plastyczne – krokusy, przebiśniegi i żonkile. 

Czytanie wierszy: Danuty Gellnerowej „Krokusy” i „Śnieżyczka”, Władysława 
Ścisłowskiego „Przylaszczka”, Stanisławy Szuchowej „Szarotka”,  Władysława 
Broniewskiego „Pierwiosnek”, Haliny Szayerowej „Pierwsze kwiatki” oraz Marii 

Czerkawskiej „Przylaszczki”. 

Wiosna – ach, to ty!   

- rozpoznawanie typowych cech wiosny, 
- kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian  
  zachodzących w przyrodzie, 

Prezentacja medialna: Wiosenne zmiany w przyrodzie – pogadanka. 

Ciekawostki na temat zjawisk atmosferycznych (np. burza, tęcza). 

Quiz przyrodniczy – wiosna. 



- zdobywanie wiedzy na temat wiosennych   
  zwyczajów różnych gatunków zwierząt, 
- poznawanie nowych technik plastycznych; 

Czytanie wierszy o wiośnie: Marii Kownackiej „List do wiosny”, Jana Brzechwy 
„Wiosenne porządki”, Hanny Łochockiej „Wiosenne pytania”, Mikołaja Zadereja 
„Wiosna – Czarodziejka” i „Marzanna”, Laury Łącz „Jednym słowem”, Hanny 

Zdzitowieckiej „Wiosna się zbliża” oraz Bogusława Michalca „Wiosna”. 

Wykonanie Marzanny na drewnianych łyżkach lub patykach oraz wiosennych 
wianków z bibuły. 

Rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek o tematyce wiosennej. 

Wiosenne dyktando. 

Teatralny savoir – vivre 

- zapoznanie dzieci z zasadami kulturalnego  
  zachowanie się w teatrze, filharmonii, 
- poznanie historii teatru; 
 

Rozmowa na temat kulturalnego zachowania się w oparciu o przeczytane 

fragmenty książki „Bon czy ton” Grzegorza Kasdepke. 

Początki teatru – starożytny teatr grecki (prezentacja medialna). 

Kto jest kim w teatrze? (reżyser, dramaturg, scenarzysta, garderobiany, sufler, 

realizator dźwięku, operator światła) – rozmowa kierowana.  

Rodzaje teatrów – lalkowy, aktorski, muzyczny, pantomimy, cieni, muzyczny 

prezentacja medialna. 

Jak się ubrać do teatru? – rozmowa kontrolowana. 

Teatralny savoir – vivre, czyli jak się zachować w teatrze. 

Rodzaje lalek teatralnych (pacynka, marionetka, kukiełka, lalka cieniowa, jawajka). 

Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Magia teatru – lalka 
teatralna”. 

Wykonanie kukiełki teatralnej różnymi technikami.- Wspólne rozwiązywanie 



teatralnej krzyżówki. 

Początki teatru – starożytny teatr grecki (prezentacja medialna). 

Czytanie wierszy: Jadwigi Jałowiec „Teatr z łyżki”, Ewy Skarżyńskiej „Teatr”, Joanny 
Kulmowej „Teatr żywy”, Marka Majewskiego „W filharmonii” oraz Danuty Ludwiczak 

„Nasze przedstawienie”. 

 

 

 

Kwiecień 

Cele Działania 

Prima aprilis – najśmieszniejszy dzień w roku 

Kwiecień - plecień 



- zapoznanie dzieci z wybranymi przysłowiami  
  dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, 
- poznanie wierszy o miesiącu kwietniu;                        

 

 

 

Czytanie tekstu Ryszarda Przymusa „Żart”, pogadanka. 

Czytanie wierszy: Mikołaja Zadereja, Haliny Ostaszewskiej, Natalii Usenko, Wandy 

Grzeszczyk, Julii Duszyńskiej oraz Emilii Waśniowskiej „Prima Aprilis”. 

Wykonanie ilustracji do treści wybranego wiersza. 

Primaaprilisowy wyścig – gra planszowa. 

Kwietniowe przysłowia pogodowe. 

Czytanie wiersza Jerzego Ficowskiego „Kwiecień”, Włodzimierza Domeradzkiego 
„W kwietniu”, Krystyny Bardos „Kwietniowe pułapki’ oraz Jacka Krakowskiego 

„Plecień” - pogadanka. 

Wielkanocne zwyczaje dawniej i dziś 

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania  
  informacji związanych z obyczajami  
  wielkanocnymi, 
- poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze  
  świętami wielkanocnymi, 
- umacnianie więzi rodzinnych, 
- zachęcanie do własnoręcznego wykonania ozdób  
  wielkanocnych, 
- zachęcanie do podtrzymywania tradycji wysyłania  
  kartek wielkanocnych, 
- ćwiczenie staranności i dokładności; 
 
 

Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi (święcenie palemek, 
malowanie pisanek, świąteczne śniadanie). 
Co to jest kraszanka, pisanka, skrobanka, malowanka, naklejanka? 

Szukanie i czytanie ciekawostek na temat Świąt Wielkanocnych w czasopismach 
dziecięcych. 
Wykonanie kartek wielkanocnych.  
Kolorowanie obrazków świątecznych, dekoracja sali własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami wielkanocnymi (wianki wielkanocne, zajączki, baranki, kurczaczki, 
koszyczki). 
Na wielkanocnym stole – pogadanka na podstawie wiersza Ewy Skarżyńskiej 
„Wielkanocny stół”. 

Quizy i zagadki wiosenno-wielkanocne.  

Czytanie wierszy: Haliny Szayerowej „Pisanki”, Tadeusza Chudego „Poniedziałek”, 
Ryszarda Przymusa „Wielkanoc”, „Poranek wielkanocny”, Danuty Ludwiczak 

„Wielkanoc” oraz Bogusława Michalca „Wielkanoc”. 



Dzień Ziemi – święto naszej planety 

Święta majowe 

- doskonalenie umiejętności dbania o środowisko 

  naturalne, 
- nauka podejmowania działań proekologicznych, 
- uwrażliwianie na problemy związane 

  z nadprodukcją śmieci i zaśmiecaniem środowiska  
  naturalnego, 
- uwrażliwianie na potrzeby naszej planety, 
- kształcenie poczucia przynależności narodowej, 
- utrwalanie znajomości hymnu polskiego, symboli 
  i świąt narodowych, 
  
  

 
 

Rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska. Przyczyny zatruwania wód, 
powietrza, gleby, na podstawie wiersza Igora Sikiryckiego „Sznurek Jurka”. 
Jak możemy oszczędzać wodę – burza mózgów. 
22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi – promowanie postaw ekologicznych               
w społeczeństwie. 
Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce – praca z albumami zwierząt. 
Próba odpowiedzi na pytanie „Dlaczego niektórym roślinom i zwierzętom w Polsce 
grozi wyginięcie?”. 
Próba wspólnej definicji pojęcia ekologia, recykling, segregacja. 
Umiem segregować śmieci – pogadanka i zabawa z wykorzystaniem różnego 
rodzaju odpadów. 
Nasza Ziemia – wykonanie plakatów w grupach. 
Rozmowa na temat świąt narodowych 1 maja i 3 maja. Dlaczego je obchodzimy? 

Kim był Józef Piłsudski? Kogo można nazwać bohaterem narodowym? 

Wyrabianie pozytywnego stosunku do kraju w którym mieszkamy. 
Czytanie wiersza: Rajnolda Suchodolskiego „Witaj, majowa jutrzenko”, Danuty 
Ludwiczak „Święto Konstytucji 3 Maja” oraz Stanisława Aleksandrzaka „Trzeci 
maja”. 
Nasze symbole narodowe – godło i flaga. 
Gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu, wycięcie i łączenie elementów 
ptaka. 
Słuchanie piosenek patriotycznych. 
Strażacy – pierwsi pogromcy pożaru, pogadanka na temat tego, jak powstaje 
pożar.  
Sprzęt gaśniczy i ratowniczy – pogadanka. 
Czytanie wierszy: Michała Suchożerbskiego „Strażacy”, „Będę strażakiem”, 
„Strażacy”, „Pożar” oraz Czesława Janczarskiego „Straż pożarna”. 
Kolorowanie tematycznych malowanek. 
Zajęcia plastyczne – wykonanie hełmu strażackiego. 

 



Maj 
 

Polskie góry 

- rozbudzanie zainteresowań terenami górskimi, 
- dostrzeganie zróżnicowania regionów Polski,   
- poznanie gór i charakterystycznych dla nich 

  ukształtowania terenu, świata zwierząt i roślin, 
- rozwijanie potrzeby zdobywania nowych 

  informacji i poznawania nowych miejsc; 
  
  

 
 

Górale – rdzenni mieszkańcy gór. 
Beskid Śląski w rysunkach Bogusława Heczki – kolorowanie tematycznych 
malowanek. 
Stroje ludowe – pokaz, quiz. 
Tańce polskie (mazur, krakowiak, polonez, kujawiak). 
Rozwiązywanie rebusów (góral, zimowa stolica Polski) oraz krzyżówek. 
Oglądanie albumu ukazującego piękno polskich gór. 
Czytanie wierszy: Haliny Szayerowej „W Tatrach” oraz „Wiosna w górach”, Wandy 
Chotomskiej „Krzesany” oraz „Zbójnicki”. 

Zaczarowany świat na półce 

- rozbudzanie zainteresowań książką, 
- kształtowanie postawy szacunku wobec źródła 

  wiedzy, jakim jest książka oraz wobec osób  
  związanych z pisaniem, drukowaniem,  
  kolportażem, 
- kształtowanie nawyków poszanowania książek, 
- przypomnienie zasad korzystania z biblioteki oraz 

  czytelni, 
- kształtowanie umiejętności pięknego czytania 

  i recytacji, 
- zapoznanie z twórczością różnych autorów; 
 

Dlaczego warto czytać książki? - pogadanka. 
Jak dbać o książki – dyskusja. Wykonanie zakładki do książki. 
Prezentacja i opisywanie różnych rodzajów książek: encyklopedii, słowników, 
powieści, tomików poezji, albumów, atlasów, komiksów, itp. 
Zgaduj-Zgadula: skojarzenie przedmiotu z książką lub wierszem.  
Kim był Johannes Gutenberg? - przybliżenie sylwetki niemieckiego drukarza. 
Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek. 
Spotkanie z bibliotekarzem szkolnym – poznanie pracy bibliotekarza. 
Głośne czytanie wierszy: Marcina Brykczyńskiego „Bajka - zgadywajka”, 
Apolinarego Nosalskiego „Książka”, Edwarda Szymańskiego „Książka”, Wiery 
Badalskiej „Nad książką”, Włodzimierza Słobodnika „Chochlik drukarski”, Bogusława 
Michalca „O wilku mowa”, Marii Konopnickiej „Czytanie”, Anny Kamieńskiej 
„Książka”, Wincentego Fabera „Czytelniczka” oraz Józefa Małka „O pewnym 
Grzesiu”. 

 

 



 

 

Życzenia dla mamy i taty 

- uświadomienie dzieciom roli rodziców w życiu 

  rodziny, 
- kształtowanie postawy szacunku i miłości wobec 

  rodziców, 
- zachęcanie do wyrażania własnych uczuć wobec 

  najbliższych; 
 
  
  

 
 

Znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka – pogadanka. 
Mama i tata oraz ich cechy – tworzenie dwóch plakatów, porównywanie. 
Niedokończone zdania: „Mamie jestem wdzięczny/a za ...”, „Tacie jestem 
wdzięczny/a za ...”. 
Wykonanie laurki, redagowanie życzeń.                                                               

Wykonanie upominków dla rodziców.                                                                          

Głośne czytanie wierszy: Mai Waszak „Co Ci dam?”, Mariana Suchożerbskiego „Dla 

kochanej Mamy”, Barbary Lewandowskiej „Cała łąka dla mamy”,  Miki Czelara „Dla 

mamy”, Anny Świerczyńskiej „Mamo”, Emilii Waśniowskiej „Wiersz dla mamy              

i taty”, Małgorzaty Mrózek-Dąbskiej „Spacer z tatą”, Ireny Landau „Piosenka                 

o tacie”, Wincentego Fabera „Do czego służy tatuś? Oraz Marka Książka „Portret 

ojca”.                                                                                                                                 

Międzynarodowy Dzień Bociana Białego 

- zachęcanie do wypowiadania się na temat 
  zwyczajów z życia bociana, 
- zapoznanie dzieci ze sposobami przystosowania 

  się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty        
  i przyloty ptaków, 
- wdrażanie do poszanowania świata roślin 

  i zwierząt; 
 

Poznanie różnych gatunków bocianów – prezentacja medialna. 
Dlaczego bociany wracają z ciepłych krajów? 

Kolorowanie tematycznych malowanek. 
Zajęcia plastyczne – wykonanie bociana z płatków kosmetycznych. 
31 maja - Międzynarodowy Dzień Bociana – historia bocianiego święta. 
Bocianie wioski w Polsce. 
Tradycja opieki nad gniazdami bociana białego w Polsce. 
Bocian w folklorze i wierzeniach. 
Czytanie wierszy: Hanny Zdzitowieckiej „Powrót bocianów”, Jana Kasprowicza 
„Powróciły do domu bociany” oraz Ireny Suchorzewskiej „Bociany”. 
Czytanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Gdzie budować gniazdo?”, 
pogadanka. 



 

 

Czerwiec 
 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

- zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami, 
- utrwalenie poczucia jedności w grupie 

  rówieśniczej, 
- rozwijanie wyobraźni i fantazji; 
 
  
  

 
 

Głośne odczytanie Praw Dziecka i dokładne ich omówienie. 
Prawa i obowiązki – pogadanka, czytanie wiersza „Prawa Dziecka” oraz „O prawach 
dziecka”. 
Janusz Korczak: prekursor działań na rzecz praw dziecka i człowieka – prezentacja. 
Różne role w grupie – co o sobie wiemy? 

Niepełnosprawny czy znaczy inny? Pogadanka na temat tolerancji. 
Utwory literackie, w których głównymi bohaterami są dzieci – zajęcia czytelnicze. 
Zapoznanie dzieci z adresem strony internetowej UE o prawach dziecka.  
Wyszukanie przykładów łamania praw dziecka w literaturze (np. „Kopciuszek”, 
„Dziewczynka z zapałkami”, „Jaś i Małgosia”) - jakie prawo złamano, kto to zrobił    
i jak należało się zachować w opisanych sytuacjach. 
Co by było, gdyby na świecie rządziły dzieci? - rozmowa. 
Czytanie wiersza Barbary Truchty „Co lubią dzieci?”. 

Bezpieczne wakacje 

- utrwalanie zasad bezpiecznych zbaw w czasie 

  wakacji, 
- przypomnienie numerów telefonów alarmowych 

  i sytuacji, w których należy z nich skorzystać, 
- wdrażanie do odpowiedniego zachowania na 

  obozach, koloniach letnich oraz przestrzegania  
  zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć  
  lekcyjnych, 
- kształcenie kreatywnego myślenia, 
- zapoznanie dzieci z podstawowym wyposażeniem 

Telefony alarmowe – rozmowa z dziećmi. 
Niebezpieczne sytuacje podczas zabaw nad wodą – spotkanie z ratownikiem 
WOPR. 
Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli wodnych i słonecznych – pogadanka. 
Rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek związanych z udzielaniem pierwszej 
pomocy. 
Podanie dzieciom propozycji bezpiecznych zabaw na pogodę i niepogodę. 



  apteczki; 

 

 

Niech żyją wakacje! 

- wprowadzenie radosnego nastroju, 
- doskonalenie umiejętności adresowania kartek 

  i listów, 
- zaciekawienie światem; 
 
 
  
  

Jak chciałbyś/chciałabyś spędzić wakacje?  - swobodne wypowiedzi dzieci. 
Rozmowa na temat podróży uczniów po Polsce i poza jej granicami, wskazywanie 
na mapie miejsc, w których dzieci już były. 
Czym jedziemy na wakacje – środki transportu. 
Wysyłamy kartki z pozdrowieniami znad morza – umiejętne adresowanie  kartek, 
listów. 
Czytanie wierszy: Małgorzaty Nawrockiej „Lato – urwis mały”, „Nad morzem”, „Sen 
wieloryba”, „Morski łakomczuch”, „Złośliwy wieloryb”, Marii Terlikowskiej „Morze, 
morze...”, Bogdana Malucha „Lato”, Małgorzaty Strzałkowskiej „Przepis na lato” 
oraz Elżbiety Spławińskiej „Napisz z wakacji”. 
Projekt znaczka pocztowego – zajęcia plastyczne. 

 

 

Cykliczne zajęcia przeprowadzane co najmniej raz w tygodniu: 

Nasze wady i zalety. 

Moje dobre uczynki. 

Być przyjacielem. 

Zasady skutecznej komunikacji. 

Jestem asertywny. 

Zdrowe odżywianie. 

 

 



 

 

 

 

 

 


