
PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY  
NA ROK SZKOLNY 2019/20  Oddział przedszkolny 

DATA 
TEMAT KOMPLEKSOWY 

ZADANIA I CELE SPOSOBY REALIZACJI 

WRZESIEŃ 

2.09. -6.09. 
WITAJ SZKOŁO/ 

ZASADY BYCIA RAZEM 

Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami  naszej 

świetlicy.  
Ustalenie zasad bycia razem.  
Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy,  

wdrażanie do  przestrzegania go. 

Zawieranie umów świetlicowych. 
Wprowadzanie i respektowanie zasad. 
Zapoznanie z konkursem grzeczności 

„Serduszko czy kleks” 
Zabawy integracyjne. 

9.09 –13.09 
JESTEM BEZPIECZNY W 

SZKOLE I NA DRODZE 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących na terenie szkoły. 
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na jezdni i 

chodniku. 
Poznanie najważniejszych znaków i sygnałów 

ulicznych 

Pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze i 

w szkole. 
Zagadki, rebusy, krzyżówki o tematyce 

bezpieczeństwa. 
Filmy edukacyjne dostępne na stronie ZTM.  

 16.09 -20.09 
PLECAK PEŁEN WSPOMNIEŃ. 

 

Dzielenie się wakacyjnymi wspomnieniami 
Nauka posługiwania się mapą, atlasem.  

Pogadanki, oglądanie zdjęć, map, atlasów. 
Konkurs plastyczny : 
„Wakacyjne wspomnienia” 

23.09– 27.09 
NIE ŚMIECIMY-SPRZĄTAMY-

ZMIENIAMY 

Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz 

poszanowania środowiska.  
Segregacja odpadów, recykling, zero waste – 

omówienie najważniejszych postaw ekologicznych.  

Rozmowy, pogadanki, filmy edukacyjne. 
 

 

 

20-22.09. akcja Sprzątanie Świata 
PAŹDZIERNIK 

 

30.09. – 4.10 
IDZIE JESIEŃ … W SADZIE I 

OGRODZIE 

Rozpoznawanie jesiennych darów z ogrodów i 

sadów. 
Obserwacje przyrodnicze. 

Rozmowy , pogadanki. 
Oglądanie, nazywanie warzyw i owoców.  
Prace plastyczne. 

 

7.10 – 11.10. 
ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS 

 

Uwrażliwienie na los zwierząt domowych i dzikich 
Utrwalanie wiadomości przyrodniczych 
Rozwijanie umiejętności plastycznych. 

Rozmowy, opowiadania, wiersze. 
Prace plastyczne. Zabawy dydaktyczne. 
Obserwacje przyrodnicze. 
 

4.10. Międzynarodowy Dzień Zwierząt 
14.10 – 18.10. 

JESIENNE DARY. 
TYDZIEŃ ZIEMNIAKA 

Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w 

przyrodzie.  
Utrwalanie wiadomości przyrodniczych. Poznanie 

historii i znaczenia wybranych warzyw i owoców.  
Pobudzanie kreatywności i aktywności twórczej. 
 

Rozmowy i pogadanki promujące piękno 

przyrody. Prace w ogródku szkolnym, kopanie 

ziemniaków. Obserwacje przyrodnicze. 
Prace plastyczne. Zajęcia kulinarne we 

współpracy z biblioteką szkolną. 

21.10 – 25.10 
JESIENNA SZARUGA 

Poznanie rodzajów chmur i deszczy.  
Zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy 

różnych pór roku. 
Doskonalenie sprawności maunalnych. 
 

Rozmowy, pogadanki, obserwacje. 
Zabawy przy muzyce. 
Prace plastyczne – tęcza. 

28.10. – 1.11. 
MOJA RODZINA. Prawa dziecka 

Podtrzymywanie więzi rodzinnych. 
Poznanie nazw członków rodziny bliższej i dalszej. 
Nauka wierszyków o rodzinie. 
Poznanie najważniejszych Praw Dziecka 

Rozmowy, pogadanki, nauka wierszy. 
Prace plastyczne 
Czytanie opowiadań z książki „Moje prawa, 

ważna sprawa” R. Piątkowskiej 
LISTOPAD 

4.11. – 8.11. 
EUROPEJSKI DZIEŃ 

ZDROWEGO JEDZENIA  I 

GOTOWANIA 

Wdrażanie do zdrowego stylu życia, 

Promowanie zasad zdrowego odżywiania. 

Zapoznanie z Piramidą Zdrowego Żywienia i 

Aktywności Fizycznej 

Pogadanki, rozmowy tematyczne 
Zajęcia kulinarne – przygotowywanie 

zdrowych potraw. Zajęcia plastyczne. 
„Dzień zdrowego jedzenia” - apel 

podsumowujący. 
8.11. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i 

Gotowania 
11.11 – 15.11 

MOJA MAŁA I DUŻA OJCZYZNA 
 

Poznanie i utrwalenie symboli narodowych. 
Wdrażanie do odpowiednich zachowań w czasie 

uroczystości patriotycznych. 

Zabawy z mapą Polski.  
Praca  plastyczna - Kotylion  
Piosenki, wiersze okolicznościowe. 

18.11 – 22.11 
ŚWIATOWY DZIEŃ 

ŻYCZLIWOŚCI I 

POZDROWIEŃ 

Promocja pozytywnych relacji międzyludzkich,   

Zachęcanie do czynienia dobra, 
Uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami. 
Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 
Integrowanie środowiska rówieśniczego. 

Pogadanki tematyczne. 
Zabawy integracyjne – rozpoznawanie i 

nazywanie emocji. 
Konkursy, zajęcia plastyczne. 
21.11. Światowy Dzień Życzliwości i 

Pozdrowień 
 



25.11 – 29.11. 
ANDRZEJKI I KATARZYNKI W 

ŚWIETLICY 

Podtrzymywanie tradycji ludowych i świetlicowych 
Integracja grup świetlicowych. 

Prace plastyczne – elementy dekoracji 
Zabawa andrzejkowa – integracja grup 

świetlicowych. 
GRUDZIEŃ 

2.12.-6.12. 
MIKOŁAJKI 

Przypomnienie historii św. Mikołaja  
Wdrażanie dzieci do działań na rzecz innych ludzi. 
Integracja zespołu świetlicowego. 

Zapoznanie dzieci z postacią historyczną 

biskupa Mikołaja, rozmowy na temat 

bezinteresowności i pomocy innym. 
Prace plastyczne. 

9.12.-13.12. 
DZIECI DZIECIOM. KONKURS 

NA POCZTÓWKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ 

Wdrażanie dzieci do pomocy innym. 
Doskonalenie umiejętności plastycznych. 
Rozwijanie kreatywności. 
 

 

Zapoznanie uczniów z działalnością Fundacji 

Ewy Błaszczyk  „AKOGO?” i kliniki „Budzik”. 
Wykonanie kartek świątecznych z 

przeznaczeniem na aukcję charytatywną. 

16.12 – 20.12.  ,23.12-27.12. 
MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA 
 

Utrwalenie wiadomości o tradycjach związanych z 

Bożym Narodzeniem.  
Przekazywanie życzeń świątecznych 

Wykonanie prac plastycznych, dekoracji  

różnymi technikami.  
Aukcja pocztówek – cel charytatywny 
Rozmowy, pogadanki. 
Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek. 

STYCZEŃ 

30.12 – 3.01 
I JUŻ NOWY ROK! 

 

Utrwalanie tradycji poprzez składanie życzeń 

noworocznych. 
Nauka nazw miesięcy.  
Poznanie różnych sposobów mierzenia czasu, 

utrwalenie pojęć związanych w upływem czasu. 

Rozmowy,  postanowienia noworoczne 
Zagadki, przysłowia związane z 

poszczególnymi  miesiącami. 
Zabawy przy muzyce. 
 

6.01 – 10.01 
W ZIMOWEJ SZACIE 

 

Obserwacje przyrody, zjawisk przyrodniczych 

zachodzących zimą. 
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami. 
Rozwijanie wrażliwości. 

Rozmowy, pogadanki, obserwacje 

przyrodnicze. 
Wykonanie karmika dla ptaków.  

13.01.-17.01. 
TYDZIEŃ GIER STOLIKOWYCH 

Zachęcanie do spędzania czasu przy grach 

tradycyjnych. 
Poznanie nowych gier planszowych i karcianych. 

Rozmowy, pogadanki na temat ulubionych gier. 
Rozgrywki w gry planszowe, karciane. 
Turniej gier planszowych. 

20.01.-24.01. 
ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA. 

 

Przypominanie o potrzebie okazywania szacunku i 

pomocy osobom starszym. 
Wdrażanie do aktywności twórczej – układanie 

życzeń, tworzenie upominków. 
Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy zimą. 

Pogadanki, swobodne wypowiedzi dzieci.  
Redagowanie  życzeń. 
Prace plastyczne – upominki dla dziadków 
Konkurs „Portret babci i dziadka” 

27.01. -31.01. 
NIECH ŻYJE BAL. 

Bal z bajką 

Zwrócenie uwagi na różnice w balach 

karnawałowych dawniej i dziś. 
Zachęcanie do zabawy tanecznej 
Integracja zespołu 

Pogadanki, rozmowy. 
Zajęcia manualne, przygotowanie przebrań na 

bal, zabawa przy muzyce. 

LUTY 

3.02. – 7.02. 
 

BEZPIECZNE FERIE.   

 

 

Przypomnienie zasad związanych z 

bezpieczeństwem podczas uprawiania sportów 

zimowych. 

Prezentacja multimedialna.  
Rozmowy, pogadanki. 
Tworzenie plakatu grupowego. 

10.02.-23.02. ferie zimowe 
24.02.-28.02. 

Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ 

 

Przypomnienie zasad właściwego zachowania w 

różnych sytuacjach i wdrażanie do ich 

przestrzegania. 
Przypomnienie i utrwalenie „Zasad bycia razem” 

Rozmowy, pogadanki, czytanie opowiadań G. 

Kasdepke „Bon czy ton”. 
Zabawy integracyjne. 
 

MARZEC 

2.03. –6.03. 
ZAMIEŃ ODPADY NA 

CIEKAWE ZABAWY. Konkurs 

na eco zabawkę. 

Uwrażliwienie na niebezpieczeństwa zagrażające 

środowisku naturalnemu. 
Promowanie postaw proekologicznych. 
Rozwijanie kreatywności. 
 

 Wykonanie zabawek na bazie surowców 

wtórnych 
Doświadczenia i eksperymenty 
Filmy edukacyjne. 

9.03-13.03 
Z WIZYTĄ W ZOO 

Poznanie egzotycznych zwierząt i ich środowisk 

życia. 
Rozwijanie sprawności manualnych. 

Rozmowy, pogadanki, oglądanie zdjęć w 

albumach. 
Prace plastyczne „Nasze Zoo” 

16.03.-20.03  
W MARCU JAK W GARNCU  

 

Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku. 

Próba obserwacji pogody.  

Poznajemy zawód meteorologa. 

 

Rozmowy, pogadanki, obserwacje pogody. 
Prace plastyczne: dziennik obserwacji pogody. 

23.03.-27.03. 
WIOSNA, ACH TO TY! 

 

 

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwacje 

przyrody, 
Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody 

Obserwacja przyrodnicza 
Rozmowy, pogadanki.   
Prace plastyczne – różne techniki. 



30.03.-3.04 
KSIĄŻKA MOIM 

PRZYJACIELEM 

Zachęcanie dzieci do ciągłego korzystania z prasy 

dziecięcej i czytania książek. 
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni u dzieci.  
Kształtowanie nawyku szanowania książek 

Rozmowy na temat ulubionych książek, 

wspólne głośne czytanie, wizyta w bibliotece 

szkolnej. 
2.04. Międzynarodowy Dzień Książki dla 

dzieci” 
KWIECIEŃ 

6.04.- 10.04.  
GDYBY JAJKO MOGŁO 

MÓWIĆ .  
TRADYCJE WIELKANOCNE 

Kontynuowanie tradycji związanych ze świętami 
Doskonalenie umiejętności plastycznych 
Pogłębianie uczuć i więzi rodzinnych 

Rozmowy, pogadanki, .wiersze i opowiadania 

okolicznościowe. 
Konkurs  międzyszkolny „Pocztówka  

wielkanocna” 
 

14.04. – 17.04.  
W WIELKANOCNYM KOSZYKU 

 

Przypomnienie najważniejszych symboli świąt 

wielkanocnych. 
Wdrażanie do kontynuowania tradycji świątecznych 

Rozmowy, pogadanki. Aukcja charytatywna 

pocztówek wielkanocnych. 
Prace plastyczne różnymi technikami. 

20.04.-24.04. 
ZIEMIA-NASZ WSPÓLNY DOM 

Promowanie postaw proekologicznych. 
Zachęcanie do dbania o przyrodę.  
 

Rozmowy, pogadanki, filmy edukacyjne. 
Przedstawienie „Eco Kapturek” 
22.04. Dzień Ziemi 

27.04. – 1.05. 
MOJA MIEJSCOWOŚĆ,  

MÓJ REGION 

Poznanie najważniejszych miejsc Warszawy i 

Bielan.  
Poznanie najciekawszych legend warszawskich. 

Rozmowy, pogadanki, oglądanie 

przewodników i atlasów.  
Czytanie legend, słuchanie piosenek o 

Warszawie. 
MAJ 

4.05.-8.05.  
MOJA OJCZYZNA 

Poznaniu kultury i tradycji naszego kraju. 
Utrwalenie symboli  narodowych. 

Rozmowy, pogadanki,prace plastyczne. 

Czytanie wybranych opowiadań, memory o 

Polsce. 
11.05 – 15.05 

KAŻDY MA JAKIEGOŚ BZIKA, 

KAŻDY JAKIEŚ HOBBY MA... 

Rozwijanie zainteresowań działalnością 

hobbystyczną. 
Ćwiczenie konstruowania wypowiedzi na dany 

temat, wyrabianie nawyków uważnego słuchania 

innych. 
Dzielenie się swoimi pasjami, zainteresowaniami. 

Rozmowy, pogadanki, prezentacje. 
Stworzenie kącika tematycznego „Nasze 

hobby” 
 

18.05. – 22.05. 
PRZEGLĄD TALENTÓW 

Promowanie alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu 

Stworzenie możliwości autoprezentacji w 

wybranych przez dzieci dziedzinach. 

Przygotowanie dzieci do autoprezentacji 
Przygotowanie i przeprowadzenie   
 Szkolnego Przeglądu Talentów. 

25.05. – 29.05. 
W RODZINIE SIŁA!             

DZIEŃ MATKI 

Kształtowanie szacunku, poczucia więzi z 

członkami rodziny 
Integracja społeczności szkolnej. 

Czytanie opowiadań, wierszy.  
Wykonanie upominku dla mamy. 
 Konkurs plastyczny „Portret Mamy” 

CZERWIEC 

1.06. – 5.06. 
TYDZIEŃ ZABAW 

PODWÓRKOWYCH 
DZIEŃ DZIECKA 

Przypomnienie zapomnianych zabaw 

podwórkowych i ich zasad.  Nauka nowych zabaw. 

Rozwijanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego.  
Integracja społeczności świetlicowej. 

Zabawy na świeżym powietrzu, np. „kapsle”, 

„klasy’, „chłopek”, „bule”, „dwa ognie”. 
Zabawa integracyjna z okazji Dnia Dziecka. 

8.06. – 12.06. 
WAKACYJNE PODRÓŻE 

Nauka posługiwania się mapą. 
Rozwijanie zainteresowań podróżniczych, 

krajoznawczych. 

Pogadanki, zajęcia z wykorzystaniem map, 

atlasów, globusa. 
Prezentacja najciekawszych zakątków Polski, 

świata. 
15.06.-19.06. 

NASZA  ŚWIETLICA. 

SERDUSZKO CZY KLEKS? 

Podsumowanie roku świetlicowego. Uroczyste wręczenie dyplomów „Wzorowego 

świetlika” 
Rozmowy, wspomnienia, refleksje. 

22.06.-26.06. 
BEZPIECZNE WAKACJE 

Uwrażliwienie na niebezpieczeństwa związane z 

czasem swobody, z wypoczynkiem nad wodą, w 

górach. Przypomnienie najważniejszych zasad 

dotyczących bezpieczeństwa. 

Pogadanki, rozmowy, filmy edukacyjne.  
Wykonanie plakatu „Bezpieczne wakacje’ 

 


