
ROCZNY PLAN PRACY 
PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

WRZESIEŃ 

•powitanie nowych wychowanków świetlicy, przypomnienie regulaminu świetlicy, powieszenie 
regulaminu w widocznym miejscu, 

•zapoznanie dzieci z wyposażeniem świetlicy, rozmowy na temat poszanowania sprzętu w 
świetlicy, 

•przypomnienie uczniom podstawowych zasad dobrego wychowania; proszę, dziękuję, 
przepraszam, 

•gry i zabawy integrujące grupę,wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne, 

•pogadanka na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, pamiątek i zdjęć, 

•gry planszowe i puzzle, 

•zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku i przechodzenia przez 
ulicę, 

•Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, przypomnienie dzieciom o konieczności noszenia odblasków 
o zmroku, 

•praca plastyczna;Moja droga do szkoły, 

•przypomnienie zasad obowiązujących na terenie szkoły, na korytarzu, w toalecie i na boisku 
szkolnym, 

•Dzień Kropki – prace plastyczne 

•udział w akcji Sprzątania Świata,rozmowy na temat cykliczności pór roku, określenie 
charakterystycznych cech jesieni 

•swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie,   w 
sadzie, 

•30 września – Dzień Chłopaka 

PAŹDZIERNIK 



•4 października – Międzynarodowy Dzień Zwierząt, 

• rozmowa z dziećmi; jak być przyjacielem zwierząt, jak dbać o zwierzęta, zwrócenie uwagi na 
zwierzęta, które są krzywdzone, 

•zagadki, piosenki, ciekawostki o zwierzętach, 

• rozmowa na temat naszych domowych zwierząt, 

•5 październik Światowy Dzień Uśmiechu, 

•10 października Dzień Drzewa  

zajęcia dydaktyczne na temat znaczenia drzew w życiu ludzi, 

•14 października Dzień Edukacji Narodowej, 

•- gry i zabawy integrujące grupę, 
•listopad miesiącem pamięci o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 

•nauka poprawnego zachowania się w miejscach pamięci, 

LISTOPAD 

•NarodoweŚwięto Niepodległości 

•wyjaśnienie znaczenia symboliki święta, zapoznanie z symbolami narodowymi; godło, flaga, 
hymn państwowy 

•słuchanie i śpiewanie pieśni patriotycznych, 

•nasze hobby, 

•czy warto czytać, plakat tematyczny, 

• gry i zabawy integrujące grupę, 

•16 listopada – Dzień Tolerancji, co to jest tolerancja, co to są zachowania nietolerancyjne, 

•25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, prezentacja swoich, rysujemy swoje pluszaki, 

 

GRUDZIEŃ 



•Rozmowy na temat tradycji bożonarodzeniowych, wspólne robienie ozdób choinkowych, 
świątecznych, 

•ubieranie choinki 

•pogadanka na temat radości płynącej z obdarowywania upominkami, 

•pisanie listów do Św. Mikołaja i rysowanie upragnionych prezentów, 

•3 grudnia– Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych, rodzaje i przyczyny 
niepełnosprawności,w jaki sposób pomagać osobom niepełnosprawnym, 

•4 grudnia– Dzień Górnika,przybliżenie pracy górnika- podkreślenie jego ciężkiej pracy, 
•poszerzenie wiadomości na temat przygotowania się zwierząt do zimy, uwrażliwienie na los 
zwierząt,  

•Praca plastyczna Karmnik dla ptaków, 

STYCZEŃ 

•wspomnienia i refleksje związane z przeżyciami świątecznymi i noworocznymi, 

•nasze sukcesy i porażki, próba podsumowania starego roku, 

•układanie i zapis naszych postanowień i marzeń na nowy rok, 

•Co to jest kalendarz?-rozmowa. Grupowe wykonanie kalendarza na nowy rok, 

•praca plastyczna; Choinka z postanowieniami i życzeniami w postaci bombek, 
•rozmowa o bezpieczeństwie i zagrożeniach zabaw zimowych oraz przystosowaniu się do 
czynników atmosferycznych zachodzących w danej porze roku, 

•promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji, 

•wykonanie albumu lub plakatu ze sportami zimowymi, 

•pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii, 

•31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania, dzień życzliwości, czarodziejskie słowana co 
dzień, 

LUTY 

•rozmowa na temat kultury zachowania się przy stole podczas różnych uroczystości oraz w dzień 
powszedni w czasie spożywania posiłków, nauka nakrywania do stołu oraz higieny przed 



spożyciem posiłku, 

•utrwalenie nawyków poprawnego zachowania się w każdej sytuacji życiowej, 

•zachowania agresywne, jak radzić sobie z agresją, 

•wspólne wykonanie gazetki okolicznościowej „Walentynki”, praca plastyczna „Wydzierane 
serduszka z bibuły”, wykonanie walentynki dla koleżanki, kolegi, 

•pogadanka na temat koleżeństwa, przyjaźni, 
MARZEC 

•zasady zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych do odpowiednich osób i służb, ważne 
numery alarmowe, zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej z pogotowiem, policją, 

•Dzień Kobiet- 8 marca, 

•pierwsze wiosenne kwiatki (przebiśniegi, krokusy, śnieżynki, zawilce) – praca plastyczna, 
wykonanie wiosennej dekoracji w sali, 

•rozmowa o zwyczaju topienia Marzanny – znaczenie tego obrzędu, 

•zakładamy wiosenny ogródek, siejemy owies i rzeżuchę, 

•21 marca– światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, pogadanka na temat tolerancji 
szanujemy się, wytłumaczenie dzieciom, że nie musimy wszystkich lubić, ale każdemu należy się 
szacunek, 

KWIECIEŃ 

•2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

•rozwijanie wyobraźni, wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek, 

• prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek 

•praca plastyczna; wykonanie zakładki do książki, 

•różnice pomiędzy czytaniem książek, a oglądaniem filmów, 

•tradycje wielkanocne, wykonanie ozdób wielkanocnych,  

•wielkanocna dekoracja świetlicy, 



•kurczaczki, pisanki, koszyczki, króliczki- praca plastyczna, 

•projektowanie i wysyłanie kartek świątecznych do najbliższych, 

•27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Zagrożenia Hałasem, wpływ hałasu na zdrowie 
człowieka, najważniejsze źródła hałasu, jak ograniczyć hałas 

MAJ 

•Święto 1,2,3 Maja pogadanka,gazetka, 

• barwy majowe; chorągiewki, biało- czerwone kwiaty - praca plastyczna z bibuły, 

•plany na długi weekend, zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo 

•gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu , wycięcie i łączenie elementów ptaka 

• poznajemy i utrwalamy pojęcia: recycling, ekologia, segregacja śmieci, 

•sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie, 
•rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek o tematyce ekologicznej 

•18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów, pogadanka na temat ciekawych muzeów, które 
warto odwiedzić, 

•26 maja Dzień Matki, 
CZERWIEC 

•1 czerwca Dzień Dziecka, 

•wyrabianie dyscypliny współdziałania w grupie, budzenie zainteresowania życiem dzieci w 
innych krajach, jesteśmy różni, a jednak podobni, 

•praca plastyczna; Braciszkowie z innych krajów, 

•praca plastyczna; Moja ulubiona zabawka, 

•znaczenie ruchu w życiu człowieka. Bilans czasu - ile godzin poświęcamy dziennie na 
poszczególne czynności? 

•zabawy ruchowe, które lubimy – rozmowa, 

•praca plastyczna –Mój ulubiony sport na świeżym powietrzu, 

• wykonanie plakatu promującego ruch – praca indywidualna lub w zespołach, 



•23 czerwca Dzień Ojca, 
•praca plastyczna – Zawód który mi się podoba, 

• bezpieczne wakacje, 

•wyjeżdżamy na wakacje- nauka pakowania plecaka, 

•nauka sporządzenia listy niezbędnych rzeczy potrzebnych podczas letniego wypoczynku, 

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO !!! 
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