
 

 

 

 

 

 

Plan Pracy  

Wychowawczo – Dydaktycznej 

w Świetlicy  

Szkoły Podstawowej nr 2 

 im. Zygmunta Augusta 

 w Augustowie 
 

 
 

 

 



M-c 

tydzień 

Cykl tematyczny Imprezy okolicznościowe 

Zajęcia umysłowe 

Zajęcia plastyczno - 

techniczne 

Zajęcia 

ruchowe 

Zajęcia 

umuzykalniające 

Wrzesień 

I 

Dziecko jako członek 

zbiorowości świetlicy. 

Organizacja pracy świetlicy 

Zapoznanie dzieci z salą, 

ustalenie regulaminu zachowań 

w celu uzgodnienia współżycia 

w grupie . Wypowiedzi na temat 

swoich koleżanek i kolegów. 

Wyzwalanie u dzieci swobody 

odzwierciedlania własnej 

osobowości w trakcie zabaw. 

 

Rysowanie kredkami 

portretu kolegi lub 

koleżanki 

Zabawy 

orientacyjno - 

ruchowe 

Zabawy muzyczno - 

ruchowe 

II Wakacyjne wspomnienia Swobodne wypowiedzi na temat 

minionych wakacji. 

Opowiadanie własnych 

przygód. Rozwiązanie 

krzyżówek, rebusów o tematyce 

wakacyjnej. Poznanie tekstu 

„Wspomnienia z wakacji” Z. 

Krzemienieckiej 

 

Dowolna działalność 

plastyczna: malowanie 

farbami, rysunek kredą 

Ćwiczenia na 

świeżym 

powietrzu 

kształtujące 

zwinność, 

zręczność, 

orientację 

Śpiewanie piosenek 

poznanych w czasie 

wakacji 

III Miejsce w którym 

mieszkam 

Przybliżenie dzieciom ważnych 

miejsc miasta, w których 

mieszkają. Wysłuchanie legendy 

pt. „Legendy o założeniu 

Augustowa” analiza treści. 

Utrwalenie znajomości zasad 

przechodzenia przez jezdnię. 

Rysunek - „Moje 

miasto”. Malowanie 

herbu Augustowa. 

Gry i zabawy na 

świeżym 

powietrzu z 

wykorzystaniem 

piłek. Zasady 

przechodzenia 

przez jezdnię – 

ćwiczenia 

praktyczne na 

boisku szkolnym 

Zabawy przy muzyce 

z wykorzystaniem 

płyt. 

IV Jesień w sadzie i ogrodzie Wypowiedzi na temat piękna 

polskiej jesieni na podstawie 

wierszy, opowiadań i własnych 

obserwacji. Rozmowa na temat 

znanych owoców i warzyw, ich 

wartości odżywczych. 

Przedstawieni środkami 

plastycznymi tematu 

„Jesienny krajobraz”, 

„Kosz z owocami” - 

wydzieranka 

Zabawy rzutne – 

kręgle, piłka, 

woreczek 

Osłuchanie się z 

piosenką „Jesienny 

kujawiaczek” 



Październik 

I 

Dbamy o zdrowie Pogadanka mająca na celu 

kształtowanie nawyków i 

przyzwyczajeń higienicznych, 

zamiłowania do czystości i 

dbania o wygląd zewnętrzny, 

estetykę pomieszczeń 

 

Plakaty o kształtowaniu 

nawyków 

higienicznych: mycie 

rąk, zębów, owoców 

itp. 

Zabawy 

orientacyjno - 

porządkowe 

Nauka piosenki 

„Mydło, kubek, 

ciepła woda” 

II Ubieramy się stosownie do 

pory roku 

Rozmowa na temat 

konieczności dostosowania 

ubioru do warunków 

klimatycznych 

Projektowanie strojów 

– prace wykonywane 

kredkami, farbami, z 

plasteliny 

Ćwiczenia 

kształtujące 

zwinność, 

zręczność i 

orientację 

Nauka tańca 

medytacyjnego 

III Las jesienią Rozmowa na temat właściwego 

zachowania się w lesie na 

podstawie wiersza „O co las 

prosi człowieka” 

 

Malowanie i odbijanie 

liści jesiennych. 

Tworzenie kompozycji 

z darów jesieni. 

Zabawy 

rytmiczne 

Nauka piosenki „Był 

sobie las” 

IV Bezpieczeństwo na drodze i 

w domu 

Oglądanie filmu edukacyjnego 

na temat bezpiecznego 

poruszania się po drogach, 

pogadanka na temat właściwego 

zachowania się na jezdni i w 

domu 

 

Wykonanie rysunków 

na temat bezpiecznego 

zachowania 

Ćwiczenia 

rozciągające 

Zabawy ze śpiewem 

V Czy „inny” to znaczy 

„gorszy” 

Rozmowy na temat integracji, 

postaw tolerancji i akceptacji 

wobec wobec odmienności 

innych ludzi. 

 

Wykonanie prac 

plastycznych 

dotyczących postaw 

tolerancji 

Zabawy 

integracyjne 

Zabawy przy muzyce 

Listopad 

I 

Święto zmarłych Wyjaśnienie symboliki Grobu 

Nieznanego żołnierza. Poznanie 

polskiej tradycji związanych ze 

świętem. Słuchanie wierszy 

czytanych przez wychowawcę 

poświęconych tym którzy 

odeszli. 

Rysunki o tematyce 

świąt 

Zabawy z 

elementem 

czworakowania 

„Żabki i zające”. 

Gry i zabawy na 

boisku szkolnym 

Słuchanie muzyki 

poważnej – „Cztery 

pory roku” - „Jesień 

Vivaldiego” 



II Święto Niepodległości Wyjaśnienie znaczenia symboli 

święta 

Wykonanie flagi i godła 

z papieru 

Gry i zabawy na 

boisku 

szkolnym. 

Zabawy 

orientacyjno – 

porządkowe. Gry 

i zabawy 

stolikowe 

Śpiewanie hymnu 

narodowego przy 

zachowaniu 

właściwej postawy. 

Konkurs na najlepiej 

odśpiewany hymn. 

III Mój przyjaciel Określenie cech charakteru 

jakie powinien posiadać 

prawdziwy przyjaciel 

 

Wykonanie rysunku 

swego przyjaciela 

Zabawy rzutne – 

kręgle, piłka, 

woreczek 

Śpiewanie piosenek o 

przyjaźni 

IV Jak spędzamy wolny czas? Uwrażliwienie dzieci na 

znaczenie wypoczynku dla 

zdrowia człowieka 

Wykonanie rysunków 

obrazujących formy 

spędzania czasu 

wolnego przez dzieci 

Przedstawienie 

przez dzieci 

czynności, które 

wykonują w 

wolnym czasie 

Zabawy ze śpiewem 

V Andrzejki – zwyczaje 

ludowe 

Zabawy andrzejkowe, Bal 

andrzejkowy połączony z 

wróżbami  i konkursami 

Pomoc dzieci przy 

dekoracji sali 

Słuchanie nagrań 

magnetofonowyc

h – taniec 

dyskotekowy 

Śpiewanie piosenek 

znanych 

wykonawców 

Grudzień 

I 

Górniczy trud Przybliżenie pracy – 

podkreślenie jego ciężkiej i 

niebezpiecznej pracy. 

Czapka górnicza – 

samodzielnie 

wykonanie. Rysowanie 

węglem – „W kopalni” 

Gry i zabawy 

bieżne - 

„Berek”   , 

„Kolory” . 

Zabawy rytmiczne 

II Mikołajki Pamiętajmy aby sprawić 

przyjemność naszym bliskim. 

Sposoby przekazywania sobie 

upominków. 

 

Wykonanie prezentów 

dla najbliższych  

dowolną techniką 

Zabawy 

rozwijające 

spostrzegawczoś

ć i uwagę 

Konkurs muzyczny 

III Zwyczaje wigilijne Rozmowa z dziećmi na temat 

tradycji wigilijnych. Co 

chciałbyś dostać  od Świętego 

Mikołaja 

 

Wykonywanie różnych 

ozdób choinkowych 

Rzuty do celu 

śnieżkami. 

Lepienie 

bałwana 

Śpiewanie kolęd 



Styczeń 

I 

Dokarmiamy ptaki Pogadanka na temat tradycji 

konieczności dokarmiania 

ptaków zimą 

Papieroplastyka – 

modelowanie ptaków z 

papieru 

Zabawy na 

śniegu i lodzie. 

Rozpoznawanie 

śladów na śniegu 

Nauka piosenki 

„Kochajmy ptaki” 

II Wesoły karnawał Zorganizowanie baliku 

karnawałowego w świetlicy 

Wykonywanie 

kotylionów z tektury i 

kolorowego papieru. 

Maski – własna 

inwencja twórcza 

Zabawy na 

śniegu 

Śpiewanie piosenek 

karnawałowych 

III Nasza babcia Rozmowa z dziećmi na temat 

wyglądu naszej babci. 

Przygotowanie inscenizacji – 

podział ról 

 

 

Laurka dla babci – 

własna inwencja 

twórcza, technika 

wykonania dowolna. 

Upominek dla babcia 

Gry i zabawy na 

boisku – rzut 

śnieżkami. Gry 

stolikowe – 

układanie puzli 

Piosenki zimowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M-C 

tydzień 

Cykl tematyczny Imprezy okolicznościowe 

zajęcia umysłowe 

Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Zajęcia ruchowe 

Luty 

I 

Nasze zwierzęta Wspomnienia ferii zimowych, 

kształtowanie umiejętności 

przekazywania swoich przeżyć. 

Rozmowa na temat zwierząt 

domowych i dzikich. Rozmowa 

na temat święta zakochanych 

Wykonywanie 

rysunków zwierząt. 

Przygotowywanie 

tablicy „Nasze 

zwierzęta”. 

Wykonywanie 

walentynek 

Zabawy tematyczne – dom i 

gospodarstwo ze zwierzętami 

II Ulubione postacie z bajek Oglądanie znanych i lubianych 

przez dzieci bajek. 

Prezentowanie przez uczniów 

swoich ulubionych bohaterów. 

Kształtowanie umiejętności 

poprawnego wysławiania się. 

 

Wykonanie prac 

dowolną metodą na 

temat ulubionej postaci 

z bajek. 

Zajęcia ruchowe przy muzyce 

III Jesteśmy grupą Wyrabianie umiejętności życia 

w grupie ze zwróceniem uwagi 

na przyjaźń i koleżeństwo. 

Przestrzeganie zasad współżycia 

w zespole. 

 

Wykonanie wspólnie 

prac w świetlicy. 

Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem 

skakanek. 

Marzec 

I 

Dzień kobiet Uwrażliwienie dzieci na rolę 

kobiety w rodzinie i 

społeczeństwie. 

 

Przygotowanie laurek – 

wycinanie, ozdabianie, 

wpisywanie  życzeń 

Zabawy na świeżym powietrzu 

II Wiosenne porządki Wdrażanie uczniów do 

utrzymania porządku wokół 

siebie 

 

 

Wspólne wykonanie 

witraży do świetlicy 

Porządkowanie świetlicy. 

III Witamy wiosnę Poznajemy oznaki zbliżającej 

się wiosny 

 

 

Obrazki wiosny Spacer w poszukiwaniu wiosny 



IV Podróże po Polsce Opowiadania dzieci o swoich 

podróżach i wrażeniach 

Przygotowanie 

wystawy pt. 

„Najciekawsze miejsca 

w Polsce” 

Zabawy ruchowo - porządkowe 

Kwiecień 

I 

Tydzień ziemi Uwrażliwienie dzieci na 

potrzebę ochrony Ziemi 

Nasza planeta – prace 

plastyczne dowolną 

metodą 

Porządkowanie boiska szkolnego 

II Nasze miasto Uwrażliwienie dzieci na 

znaczenia miejsca urodzenia i 

wychowania 

 

Nasze miasto – jak je 

widzę? Prace wykonane 

metodą dowolną 

Zabawy z piłką na boisku szkolnym 

III Wielkanocna święta Rozmowy z dziećmi na temat 

świąt i związanych z nimi 

obyczajów 

 

Przygotowanie pisanek Zabawy ruchowe przy muzyce 

Maj 

I 

Poznajemy zawody naszych 

rodziców 

Wyrabianie szacunku dla każdej 

pracy i jej wartości 

 

 

 

Kim chciałbym zostać? 

- wykonywanie 

rysunków 

 

Zabawy tematyczne 

II Książka moim przyjacielem Wdrażanie wychowanków do 

poszanowania książek i 

czasopism. Rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych 

 

Wykonanie kolorowych 

zakładek do książek 

Ćwiczenia na świeżym powietrzu 

III Dzień matki Rozmowa na temat naszych 

mam. Wdrażanie dzieci do 

pomocy mamom w pracach 

domowych 

 

Wykonanie upominku 

dla mamy 

Zabawy orientacyjno porządkowe 

IV Dzień dziecka Rozmowa z dziećmi na temat 

ich praw i obowiązków 

 

 

Wycinanie kwiatów z 

papieru 

Zabawy z użyciem skakanek, piłek i 

gum do grania 



Czerwiec 

I 

Przyjaciele przyrody Uświadomienie uczniom 

skutków i przyczyn skażenia 

powietrza, wody i gleby. 

Kształtowanie świadomości 

ekologicznej 

 

Plakat – jak zapobiegać 

niszczeniu przyrody 

Zabawy terenowe 

II Zasady bezpiecznej zabawy 

i wypoczynku na wakacjach 

Ukazanie niebezpieczeństw i 

zagrożeń wynikających z 

niebezpiecznych zabaw w 

wodzie, lesie i ulicy 

 

Niebezpieczne zabawy 

– rysunek farbami 

Gry zespołowe na boisku 

III Żegnaj świetlico Moje wakacje. Rozmowa na 

temat sposobów spędzania 

wakacji. 

 

Rysunek – moje 

wakacje 

Zabawa na powietrzu 

 


