
PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022  gr. „0” 

DATA 

TEMAT KOMPLEKSOWY 

ZADANIA I CELE SPOSOBY REALIZACJI 

WRZESIEŃ 

 

2.09. -3.09. 

WITAJ SZKOŁO 

Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami  naszej 

świetlicy.  

Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy,  

wdrażanie do  przestrzegania go. 

Zawieranie umów świetlicowych. 

Wprowadzanie i respektowanie zasad. 

Zapoznanie z konkursem grzeczności 

„Serduszko czy kleks 

 

6.09 –10.09 

JAKI JESTEM 

 

Nazywanie cech charakteru, części ciała, zmian 

zachodzących z wiekiem w budowie ciała. 

Ja i moja rodzina – wdrażanie do swobodnych 

wypowiedzi. 

Pogadanki, rysowanie autoportretu, bajki 

edukacyjne. Czytanie opowiadań 

tematycznych. 

Zabawy integracyjne. 

  

13.09 -17.09  

LUBIĘ, NIE LUBIĘ 

Wdrażanie do swobodnych wypowiedzi na temat 

swoich ulubionych zabaw, książek, zwierzątek itp. 

Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz 

poszanowania środowiska.  

Rozmowy, pogadanki, filmy edukacyjne. 

Prace plastyczne. 

Plakaty tematyczne. 

17-19.09. akcja Sprzątanie Świata 

 

20.09– 24.09 

W ŚWIECIE CISZY I DŹWIĘKÓW 

 Poznanie najważniejszych znaków migowych i ich 

znaczenia. Uwrażliwienie na inność i wzmocnienie 

tolerancji. 

Pogadanki, filmiki, scenki dramowe. 

Zabawy integracyjne. 

26.09. Międzynarodowy Dzień Głuchych i 

Języka Migowego 

 

27.09.-1.10. 

MUZYKA JEST WSZĘDZIE 

Rozwijanie wrażliwości muzycznej.  

Poznanie wybranych twórców muzyki klasycznej, 

filmowej. 

Pogadanki, prezentacje na temat wybranych 

twórców muzyki. Prace plastyczne – 

tworzenie instrumentów.  Słuchanie muzyki.  

1.10. Światowy Dzień Muzyki 

PAŹDZIERNIK 

 

4.10. – 8.10 

JESTEM PRZYJACIELEM 

PRZYRODY 

Utrwalanie wiadomości przyrodniczych. 

Kształtowanie umiejętności właściwego obcowania z 

przyrodą.  

Pogadanki, filmy edukacyjne, sadzenie roślin, 

wizyta w szkolnym ogródku. Prace 

plastyczne. 

10.10. Dzień Drzewa 

 

11.10 – 15.10. 

GDZIE MIESZKAM 

Przybliżenie dzieciom historii, informacji na temat 

Polski i  Warszawy. 

Poznanie legend warszawskich 
 

Pogadanki, oglądanie albumów, zdjęć Polski i 

Warszawy. Czytanie opowiadań i legend o 

Polsce i Warszawie. Prace plastyczne. 

 

18.10 – 22.10. 

TYDZIEŃ ZIEMNIAKA 

Na tropach jesieni 

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. 

 

25.10 – 29.10 

MOJA MAŁA OJCZYZNA 

Kształtowanie postaw patriotycznych. 

Przybliżenie dzieciom historii, legend związanych z 

Bielanami. 

 

Słuchanie wierszy, opowiadań, poznanie 

historii Bielan i Marymontu. 

Prezentacja multimedialna. Prace plastyczne. 

Konkurs: o Warszawie 

LISTOPAD 

 

2.11. – 5.11. 

Z BAJKĄ W ŚWIECIE DZIECI 

Przypomnienie dawnych, zapomnianych bajek.  

Wdrażanie do uważnego czytania. 

Poznanie różnic między bajką a baśnią. 

Wspólne czytanie baśni i bajek. 

Prace plastyczne – ulubieni bohaterowie 

bajek. 

Pogadanki na temat znanych postaci z bajek. 

5.11. Międzynarodowy Dzień Postaci z 

Bajek 

 

8.11 – 12.11 

ZABAWY NA JESIENNE 

POPOŁUDNIA 

Zapoznanie z kreatywnymi pomysłami na zabawy 

w domu. 

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

Zabawy kreatywne: łamigłówki, zabawy na 

wyobraźnię, orgiami, gry planszowe. 

 

15.11 – 19.11 

RECEPTA NA ZDROWIE 
 

 

Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania. 

Zapoznanie z Piramidą Zdrowego Żywienia i 

Aktywności Fizycznej. 

Doskonalenie umiejętności kulinarnych. 

Zajęcia kulinarne – sałatki warzywne, 

owocowe szaszłyki. Pogadanki na temat 

zdrowego odżywiania. Apel podsumowujący 

temat tygodnia.  

8.11. Międzynarodowy Dzień Zdrowego 

Jedzenia i Gotowania 

 

22.11 – 26.11. 

ZNAJDŹ SIĘ WŚRÓD 

ŻYCZLIWYCH 

 Promocja pozytywnych relacji międzyludzkich,   

Zachęcanie do czynienia dobra, promocja idei 

wolontariatu. 

Integrowanie środowiska rówieśniczego. 

Pogadanki tematyczne. 

Zabawy integracyjne. Konkursy, zajęcia 

plastyczne. 

21.11. Światowy Dzień Życzliwości i 

Pozdrowień 

 



GRUDZIEŃ 

 

29.11.-3.12. 

ANDRZEJKI I KATARZYNKI 

Podtrzymywanie tradycji ludowych i 

świetlicowych. 

Integracja grup świetlicowych. 

Pogadanki, czytanie opowiadań. Prace 

plastyczne – elementy dekoracji 

Zabawa andrzejkowa – integracja grup 

świetlicowych. 

 

6.12.-10.12. 

KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ 

ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 

Przypomnienie historii św. Mikołaja –biskupa z 

Miry. 

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. 

 

13.12 – 17.12.   

DZIECI DZIECIOM. KONKURS 

NA POCZTÓWKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ 

Wdrażanie dzieci do pomocy innym i szacunku dla 

inności. 

Doskonalenie umiejętności plastycznych. 

Rozwijanie kreatywności. 

 

Zapoznanie uczniów z działalnością Fundacji 

Ewy Błaszczyk  „AKOGO?” i kliniki 

„Budzik”. 

Wykonanie kartek świątecznych z 

przeznaczeniem na aukcję charytatywną. 

 

20.12.-24.12.  

DZIEŃ JEDEN W ROKU -  

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

Zapoznanie z  tradycjami Świąt  Bożego 

Narodzeniem.  

Rozbudzanie radosnego nastroju. 

Przekazywanie życzeń świątecznych. 

Wykonanie prac plastycznych, dekoracji  

różnymi technikami.  

Aukcja pocztówek – cel charytatywny 

Rozmowy, pogadanki. 

Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek. 

STYCZEŃ 

 

3.01- 7.01.2022 

MOJA RODZINA 
 

Wzmacnianie więzi rodzinnych. 

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 

dany temat. 

Poznanie pojęcia „drzewo genealogiczne”.  

 

Rozmowy,  pogadanki. Czytanie opowiadań i 

wierszyków o rodzinie. M. Rusinek 

„Wierszyki rodzinne” 

Praca plastyczne: drzewo genealogiczne. 

 

 

10.01 – 14.01 

RUCH TO ZDROWIE. 

Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportu. 

Wdrażanie do aktywności sportowej. 

Pogadanki, filmy edukacyjne. Zabawy 

sportowe. 

 

17.01.-21.01. 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

 

Wdrażanie do  okazywania szacunku i pomocy 

osobom starszym. 

Aktywność  twórcza – układanie życzeń, 

tworzenie upominków. 

Pogadanki, swobodne wypowiedzi dzieci.  

Redagowanie  życzeń. 

Prace plastyczne – upominki dla dziadków 

 

24.01.-28.01. 

BEZPIECZNE FERIE   

 

Przypomnienie zasad związanych z 

bezpieczeństwem podczas uprawiania sportów 

zimowych. 

Prezentacja multimedialna.  

Rozmowy, pogadanki. 

Gry, animacje, filmy dotyczące bezpiecznego 

spędzania czasu podczas ferii zimowych 

Ferie zimowe 31.01.-13.02.2022 

LUTY 

 

14.02.-18.02. 

W PRACOWNI ARTYSTY 

 

Zaznajomienie dzieci w pojęciami sztuka, artysta, 

twórca. 

Poznanie zawodów artystycznych. 

Rozmowy, pogadanki, oglądanie albumów 

malarskich. 

Zabawy twórcze. Aktywność plastyczna. 

Wystawa prac. 

 

21.02.-25.02. 

NIECH ŻYJE BAL 

Wyjaśnienie pojęcia karnawału, zapoznanie z 

tradycją zabaw karnawałowych. Rozbudzanie 

radosnego nastroju. Integracja gru świetlicowych. 

 

 

Pogadanki, rozmowy. 

Zajęcia manualne, przygotowanie przebrań na 

bal, zabawa przy muzyce. 

Bal  karnawałowy.  

MARZEC 

 

28.02. – 4.03. 

ZABAWKI DAWNIEJ I DZIŚ 

Zapoznanie z historią zabawek.  

Poznanie różnic między dawnymi a dzisiejszymi 

zabawkami.  

Doskonalenie sprawności manualnych. 

 Prezentacja multimedialna, pogadanki, 

oglądanie zdjęć. 

Zajęcia manualne: tworzenie zabawek. 

 

7.03-11.03 

SMOKI I DINOZAURY 

Poznanie wybranych legend i bajek o smokach. 

Zapoznanie z życiem dinozaurów. 

Czytanie bajek i legend. Prezentacja 

multimedialna. Prace plastyczne: dinozaury. 

Zabawy ruchowe. 

 

14.03.-18.03  

WODA, ŹRÓDŁO ŻYCIA 

Promowanie postaw proekologicznych. 

Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie i jej 

istotą dla życia na ziemi. 

Rozmowy, pogadanki, filmy edukacyjne. 

Zabawy i eksperymenty z wodą. 

Plakaty tematyczne „Wędrówka kropli wody” 

17.03. Światowy Dzień Morza 

 

21.03.-25.03. 

WIOSENNE PRZEBUDZENIE 

 

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwacje 

przyrody, obserwowanie zmian zachodzących w 

przyrodzie. 

Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. 

Obserwacja przyrodnicza 

Rozmowy, pogadanki.   

Prace plastyczne – różne techniki.  

Konkurs rodzinny: Eko Marzanna 

 

28.03.-1.04 

SPOTKANIA Z POEZJĄ 

Poznanie twórczości Jana Brzechwy i Juliana 

Tuwima. Ćwiczenie dykcji i poprawnej wymowy. 

 

Zabawy językowe. Wspólne czytanie poezji 

dla dzieci. 

Konkurs recytatorski. 



KWIECIEŃ 

 

4.04.- 8.04.  

KTO CZYTA KSIĄŻKI, 

 ŻYJE PODWÓJNIE. 

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. 

Prace plastyczne – ilustracje do ulubionych 

książek. Konkurs czytelniczy. 

2.04. Międzynarodowy Dzień Książki dla 

dzieci” 

4.04. Światowy Dzień Sportu 

 

11.04. – 15.04.  

W WIELKANOCNYM KOSZYKU 

Kontynuowanie tradycji związanych ze świętami 

Przypomnienie najważniejszych symboli świąt 

wielkanocnych. 

Pielęgnowanie więzi rodzinnych. 

Rozmowy, pogadanki, .wiersze i opowiadania 

okolicznościowe. 

Prace plastyczne – palmy wielkanocne, 

pisanki. 

 

19.04.-22.04. 

NA DNIE JEZIOR I OCEANÓW 

Zapoznanie z zwierzętami zamieszkującymi różne 

zbiorniki wodne. 

Doskonalenie umiejętności plastycznych. 

Pogadanki, filmy edukacyjne. Oglądanie 

atlasów, ilustracji. 

Prace plastyczne, zabawy integracyjne. 

 

25.04. – 29.04. 

NIE JESTEM SAM,  

LICZĘ SIĘ Z INNYMI 

Wdrażanie do używania zwrotów 

grzecznościowych, dbania o kulturę zachowania. 

Wzmacnianie postaw tolerancji i empatii. 

Uwrażliwienie na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

Pogadanki, rozmowy kierowane. Czytanie 

fragmentów  książki „ABC dobrego 

wychowania”. 

Zabawy integracyjne, prezentacja 

multimedialna. 

MAJ 

 

4.05.-6.05.  

W SADZIE I OGRODZIE 

Poznanie różnic między sadem a ogrodem. 

Przypomnienie nazw owoców i warzyw rosnących 

w sadzie i ogrodzie. 

 

Rozmowy, pogadanki, prace plastyczne. 

Wizyta w szkolnym ogródku. 

 

9.05 – 13.05 

„NIE ZAPOMNIJ!”.  

ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI 

Wdrażanie do dbania o przyrodę, poszanowania jej 

bogactwa. 

Uwrażliwienie na docenianie przyjaźni, 

pielęgnowanie wspomnień. 

Pogadanki, zabawy integracyjne. 

Niezapominajkowe prace plastyczne. 

Czytanie opowiadań tematycznych. 

 

16.05. – 20.05. 

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. 

 

23.05. – 27.05. 

RODZINA TO SIŁA 

Kształtowanie szacunku, poczucia więzi z 

członkami rodziny 

Integracja społeczności szkolnej. 

Czytanie opowiadań, wierszy.  

Wykonanie upominku dla mamy. 

 Konkurs plastyczny „Portret Mamy” 

CZERWIEC 

 

30.05. – 3.06. 

WSZYSTKIE DZIECI NASZA SĄ 

Przypomnienie najważniejszych Praw Dziecka. 

Integracja społeczności świetlicowej. 

Czytanie opowiadań z książki „Moje prawa, 

ważna sprawa”. 

Zabawa integracyjna z okazji Dnia Dziecka. 

 

6.06. – 10.06. 

TYDZIEŃ ZABAW 

PODWÓRKOWYCH 

Wdrażanie do aktywności fizycznej i zabaw na 

świeżym powietrzu. 

Zapoznanie z różnorodnymi zabawami ruchowymi i 

grami sportowymi. 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

Pogadanki, tworzenie plakatu „Ruch to 

zdrowie” 

Międzygrupowe rozgrywki sportowe. 

 

13.06.-17.06. 

W KRAINIE FANTAZJI 

Stwarzanie przestrzeni do swobodnego 

wypowiadania się. Rozwijanie wyobraźni i inwencji 

twórczej.  

Pogadanki, rozmowy. Czytanie opowiadań 

fantastycznych. Prace plastyczne inspirowane 

wyobraźnią. 

 

20.06.-24.06. 

BEZPIECZNE WAKACJE 

Podsumowanie roku świetlicowego. 

Uwrażliwienie na niebezpieczeństwa związane z 

wypoczynkiem nad wodą, w górach. Przypomnienie 

najważniejszych zasad dotyczących bezpieczeństwa 

podczas letniego wypoczynku. 

Pogadanki, rozmowy, filmy edukacyjne.  

Wykonanie plakatu „Bezpieczne wakacje” 

Rozmowy, wspomnienia, refleksje. 

 


