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PLAN PRACY ŚWIETLICY KLAS 1 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LESZNOWOLI 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

W klasach I podczas zajęć  świetlicowych w roku szkolnym 2020/2021 realizowane będą 

następujące cykle tematyczne: 

 

Program adaptacyjny - cykl zajęć, których głównym celem jest wspieranie ucznia oraz jego rodziców 

w nowej sytuacji, stworzenie możliwości bliższego poznania  placówki szkolnej oraz włączenie dzieci 

w życie, tradycje i zwyczaje szkoły, jak również rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

ich potrzeb edukacyjnych.  

 

Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – cykl zajęć, w ramach których 

realizowany będzie projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci “ Lekcje z klasą - jak odczytywać emocje?”, 

którego głównym celem jest wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji społecznych. Podczas zajęć 

uczniowie będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać co 

czują inni. Dzięki temu wzmocnią umiejętność  nawiązywania relacji z innymi, empatię i świadomość 

własnych emocji. 

  

W rytmie kalendarza- cykl zajęć wynikający z następstwa różnych świąt w ciągu całego roku 

kalendarzowego o charakterze nietypowym, rodzinnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na święta 

narodowe. Poza tym prowadzone będą zajęcia mające przybliżyć dzieciom okoliczności powstania 

Nagrody Nobla oraz patronów szkoły - polskich Noblistów: Henryka Sienkiewicza, Marii 

Skłodowskiej Curie, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy, Wisławy 

Szymborskiej, Olgi Tokarczuk. 

 

Bezpieczeństwo to  cykl  zajęć  uczących  dzieci  unikania  zagrożeń w  domu,  w  szkole,                            

w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu oraz obejmujący zagrożenia współczesnego 

świata. Podczas zajęć zostaną przedstawione najczęściej występujące sytuacje, które są niebezpieczne 

dla  najmłodszych  i  mogą powodować utratę zdrowia  a nawet życia oraz przybliżone zagrożenia na 

jakie mogą natrafić w sieci oraz na różnych nośnikach typu telefon komórkowy czy pendrive.  

W ramach zajęć realizowany będzie również projekt Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny Internet, którego 

głównym celem jest edukacja najmłodszych internautów na temat bezpiecznego korzystania z sieci. 

Sieciaki.pl zawierają kompendium wiedzy o tym, jak należy korzystać z Internetu, by unikać sytuacji 

niebezpiecznych, a także jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia online. W serwisie Sieciaki.pl znajduje 

się szereg materiałów multimedialnych (filmy, teledyski, audycje radiowe), które dzięki atrakcyjnej 

formule zachęcają użytkowników do zdobywania wiedzy o bezpieczeństwie w sieci. 

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci - odbywać się będzie poprzez głośne czytanie 

literatury dziecięcej zachęcające do czytania książek. Wprowadzane będą również elementy 

bajkoterapii. 

 

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych - to cykl 

podczas którego będzie realizowany program „Dobre maniery, czyli savoir-vivre dla dzieci” 

przesłaniem którego jest ukazanie dobrych manier, nienagannych zachowań w różnych miejscach            

i sytuacjach. Zapoznamy dzieci z „Mądrymi bajkami z całego świata” pod patronatem fundacji 

„Kulczyk Fundation”,dzięki którym kształtowane będą postawy prospołeczne, których podstawą są 

określone wartości np.: odwaga, szukanie porozumienia, gotowość niesienia pomocy, szacunek dla 

różnic, empatia. 
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Orientacja zawodowa – celem orientacji zawodowej w klasach I-III Szkoły Podstawowej jest 

wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej              

i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych, sprzyjających 

poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań dzieci i ich pasji. W trakcie realizacji zajęć główną uwagę 

skupimy na poznaniu zawodów najbliższego otoczenia, czyli pracowników szkoły, m.in. dyrektor, 

sekretarka, woźna, kucharka, bibliotekarka, nauczyciel.  

 

Realizacja stałych form pracy - zajęcia relaksacyjne, zajęcia ruchowe, w tym na świeżym powietrzu, 

realizacja autorskich programów ( załącznik do planu pracy świetlicy), gry  orientacyjno-porządkowe,  

zabawy  z  chustą animacyjną,  łamigłówki,  gry  i zabawy zespołowe na boisku szkolnym lub placu 

zabaw, pomoc w odrabianiu prac domowych i nauce, rozwój zainteresowań dzieci poprzez 

aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji 

interpersonalnych. 

 

Konkursy dla dzieci: plastyczne, rodzinne, czytelnicze, wiedzy, szkolne i pozaszkolne. 

 

Wrzesień 

 
Program adaptacyjny Organizacja pracy w 

świetlicy, nawiązanie 

kontaktu z grupą 

świetlicową i 

wychowawcą w 

świetlicy 

Przestrzeganie określonych zasad obowiązujących                

w świetlicy szkolnej. 

Zapoznanie uczniów z: 

- regulaminem świetlicy (zasady przebywania w stołówce,    

w szatni, na placu zabaw/boisku, korzystania z urządzeń na 

placu) 

- zasadami obowiązującymi w świetlicy szkolnej 

(zapisywanie się do świetlicy, spożywanie posiłków               

w świetlicy, ustawianie się, opuszczanie sali do toalety i na 

zajęcia dodatkowe, reagowanie na wezwania i polecenia 

nauczyciela, utrzymanie porządku w sali i swoim miejscu 

pracy.) 

- zasadami obowiązującymi podczas pandemii COVID -19  

- ramowym planem dnia 

Poznanie praw i obowiązków ucznia (zapoznanie uczniów ze 

Statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli). 

Ostrożne, uważne i swobodne poruszanie się po sali i innych 

pomieszczeniach szkoły (zwiedzanie budynku szkoły, 

rozmowa na temat zasad dotyczących bezpieczeństwa 

obowiązujących w szkole). 

Pomoc w zaakceptowaniu roli ucznia, odpowiedzialnego za 

powierzone zadania ( rozmowy, przypominanie regulaminów 

i obowiązujących zasad). 

Nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z wychowawcą 

świetlicy i innymi dziećmi w grupie świetlicowej ( zabawy 

integrujące). 

Prezentowanie własnej osoby ( zabawy integrujące, 

zapoznawcze). 

Kalendarium oraz 

kultywowanie 

tradycji narodowych 

i szkoły 

Wakacyjne 

wspomnienia 

Wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów dzieci, rozmowy, 

oglądanie pamiątek, praca plastyczna „Wspomnienia               

z wakacji”. 

W rytmie świąt 15 IX - Dzień Kropki 

30 IX - Dzień Chłopaka 

Patroni naszej szkoły Kim był Alfred Nobel? Kto i za co otrzymuje Nagrodę 

Nobla? 

Bezpieczeństwo Bezpieczny uczeń Głośne czytanie opowiadania: 

„Numery alarmowe”. 
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Wychowanie do 

wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie 

norm społecznych 

Mądre bajki z całego 

świata 

Wysłuchanie oraz omówienie treści bajek :  

„Jak kolorowy Diego trafił  na flagę Gwatemali”- 

przynależność  do grupy, odwaga w zabieraniu głosu. 

Ważne wiadomości Czytanie opowiadań:  

„O jeżyku i robocie”, 

„O siłaczu Edmundzie”. Odpowiedź na pytania: ile powinien 

ważyć plecak, co powinien zawierać. 

Orientacja zawodowa „Moje pierwsze portfolio”/”Lubię to! Każdy ma swoje 

zainteresowania”. 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży 

Czytam sobie- czytam 

tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury dziecięcej 

m.in. „Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke przez 

wychowawców, wolontariuszy, pracowników szkoły. 

Realizacja stałych form 

pracy 

Rozwój zdolności i 

zainteresowań dzieci 

 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień                  

i zainteresowań: kółka zainteresowań, zajęcia plastyczne, 

manualne, muzyczne, programy i cykle zajęć realizowane      

w świetlicy, konkursy szkolne i pozaszkolne. 

Zajęcia relaksacyjne Muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne. 

Zabawy, zajęcia 

ruchowe, w tym na 

świeżym powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą animacyjną, 

gry i zabawy zespołowe na boisku szkolnym lub placu zabaw. 

Pomoc w odrabianiu 

prac domowych i nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron dziecka, 

indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku 

warunków do odniesienia sukcesu, wyrównywanie braków. 

Oprócz odrabiania prac domowych w świetlicy 

organizowane  są  : gry stolikowe, łamigłówki, układanki, 

prace porządkowe i dekoracyjne, zabawy rozwijające 

zdolności skojarzeniowe, spostrzegawczość. 

 

Październik 

 
Program adaptacyjny Budowanie poczucia 

bezpieczeństwa, 

akceptacji nowej 

sytuacji 

Rozpoznawanie potrzeb ucznia w zakresie edukacji 

(obserwacja, współpraca z wychowawcą klasy, ustalenie 

zakresu pomocy w edukacji, indywidualizacja procesu 

nauczania). 

Stwarzanie okazji do gromadzenia informacji na temat swojej 

osoby – samopoznanie (zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 

zabawy, rozmowy, analiza ankiety dla rodziców, dotycząca 

zainteresowań i uzdolnień dzieci  „Moje zainteresowania, co 

lubię robić”). 

Poznanie i nazywanie swoich emocji oraz nabywanie 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (rozmowy, 

scenki dramowe, literatura dziecięca). 

Budowanie u dzieci poczucia sprawstwa i świadomości 

wpływu na to, co nas spotyka ( zajęcia, rozmowy, zabawy 

integrujące, zabawy teatralne). 

Pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie 

rówieśniczej i społeczności szkolnej ( zabawy integrujące). 

Kalendarium oraz 

kultywowanie 

tradycji narodowych 

i szkoły 

W rytmie świąt 

narodowych 

14 X - Dzień Komisji Edukacji Narodowej - przybliżenie 

dzieciom historii święta, wykonanie pracy plastycznej 

związanej z tematem 

 

1 XI -Wszystkich Świętych 

Bezpieczeństwo Bezpieczny uczeń Głośne czytanie opowiadania:  

„Pierwsza wycieczka” 

Wychowanie do 

wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie 

norm społecznych 

Mądre bajki z całego 

świata 

„Jak Basia ptaki szczęścia uratowała”/ Dlaczego każdemu 

potrzebne jest ciepło rodzinnego domu? Czy potrafisz 

troszczyć  się  o innych? 

“ Mkukusu i pierwsza kropla wody”- mądre pomaganie, 

rozmawianie o potrzebach. 
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Ważne wiadomości „O tekturowym domku” – Kiedy odrabiać prace domowe, co 

nas rozprasza podczas odrabiania lekcji? 

Orientacja 

zawodowa 

„Miasteczko zawodów” – co to jest zawód? Jakie są zawody 

w otoczeniu szkoły, w centrum handlowym, zawód moich 

rodziców. 

Poznanie zawodu „nauczyciela”. 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży 

Czytam sobie- 

czytam tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury dziecięcej m.in. 

„Martynka” Wandy Chotomskiej, „Wielka księga uczuć” 

Grzegorza Kasdepke przez wychowawców, wolontariuszy, 

pracowników szkoły. 

Realizacja stałych form 

pracy 

Rozwój zdolności i 

zainteresowań dzieci 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i 

zainteresowań: kółka zainteresowań, zajęcia plastyczne, 

manualne, muzyczne, programy i cykle zajęć realizowane         

w świetlicy, konkursy szkolne i pozaszkolne. 

Zajęcia relaksacyjne muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne 

Zabawy, zajęcia 

ruchowe,  

w tym na 

świeżym powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą animacyjną, 

gry i zabawy zespołowe na boisku szkolnym lub placu zabaw. 

Pomoc w odrabianiu 

prac domowych i 

nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron dziecka, 

indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku 

warunków do odniesienia sukcesu, wyrównywanie braków. 

Oprócz odrabiania prac domowych w świetlicy organizowane 

są: gry stolikowe, łamigłówki, układanki, prace porządkowe      

i dekoracyjne, zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe, 

spostrzegawczość. 

 

Listopad 

 
Program adaptacyjny Kształtowanie 

społecznie 

pożądanych postaw, 

nauka 

współdziałania  

Współpraca w grupie, rozwijanie potrzeby aktywności, 

bezpieczeństwa, przynależności ( rozmowy w kręgu, zabawy 

integrujące, praca w zespołach). 

Uczestnictwo w zabawach i grach zespołowych - kształtowanie 

akceptowalnego sposobu przeżywania sukcesu i porażki (gry     

i zabawy zespołowe, przypominanie zasad i regulaminów). 

Kształtowanie społecznie pożądanych postaw, takich jak: 

tolerancja, życzliwość, koleżeństwo, poszanowanie dla 

rówieśników i pracowników szkoły (rozmowy, sytuacje 

naturalne, literatura dziecięca, filmy, zabawy teatralne). 

Uświadomienie konieczności poszanowania cudzej własności  

( rozmowy, sytuacje naturalne, literatura dziecięca, zabawy 

teatralne, przypominanie zasad i regulaminów). 

Kalendarium oraz 

kultywowanie 

tradycji narodowych 

i szkoły 

W rytmie świąt 22 XI- Dzień  Kredki 

29 XI- Andrzejki 

W rytmie świąt 

narodowych 

11 XI- Narodowe Święto Niepodległości- co to jest 

niepodległość kraju, niewola, zabory, postać Józefa 

Piłsudskiego, pogadanki, praca plastyczna, nauka śpiewania 

hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. 

Bezpieczeństwo Bezpieczny uczeń Głośne czytanie opowiadań:  

„Grzybowy weekend” 

Wychowanie do 

wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie 

norm społecznych 

Mądre bajki z całego 

świata 

„Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie”- 

spojrzenie na znaną sytuację z innej perspektywy, otwartość na 

zmianę swoich przekonań, dbanie o wspólne dobro.  

Ważne wiadomości O świetlikach i światełkach”- dlaczego ważne jest noszenie 

odblasków?, 

„O śpiochu i porannym ptaszku”– co robić by ranne wstawanie 

nie było problemem? 

Orientacja 

zawodowa 

Poznajemy zawód dyrektora szkoły. 
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Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży 

Czytam sobie- 

czytam tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury dziecięcej m.in. 

„Martynki” Wandy Chotomskiej, „Wielka księga uczuć” 

Grzegorza Kasdepke przez wychowawców, wolontariuszy, 

pracowników szkoły. 

Przeczytane-

polecane 

Dzieci prezentują przeczytane książki, Pani Bibliotekarka 

nowości książkowe w ze szkolnej biblioteki. 

Realizacja stałych form 

pracy 

Rozwój zdolności i 

zainteresowań dzieci 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i 

zainteresowań: kółka zainteresowań, zajęcia plastyczne, 

manualne, muzyczne, programy i cykle zajęć realizowane          

w świetlicy, konkursy szkolne i pozaszkolne. 

Zajęcia relaksacyjne muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne 

Zabawy, zajęcia 

ruchowe,  

w tym na 

świeżym powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą animacyjną, gry 

i zabawy zespołowe na boisku szkolnym lub placu zabaw. 

Pomoc w odrabianiu 

prac domowych i 

nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron dziecka, 

indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku 

warunków do odniesienia sukcesu, wyrównywanie braków. 

Oprócz odrabiania prac domowych w świetlicy organizowane   

są:   gry  stolikowe,  łamigłówki,  układanki,  prace  porządkowe 

i dekoracyjne, zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe, 

spostrzegawczość. 

 

Grudzień 

 
Kalendarium oraz 

kultywowanie tradycji 

narodowych 

i szkoły 

W rytmie świąt 24-26 XII - Święta Bożego Narodzenia 

Bezpieczeństwo Bezpieczny uczeń Głośne czytanie opowiadania: 

“Fajerwerki i sztuczne ognie”- o tym, że Nowy Rok 

należy witać pod opieką dorosłych. 

Zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego 

wszystkim uczniom z 

uwzględnieniem zróżnicowania 

ich potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych 

Projekt fundacji 

Uniwersytet Dzieci „ 

Lekcje z klasą – jak 

odczytywać emocje? 

Czy można uczyć się szybciej? – cz. 1 

Czy można uczyć się szybciej? – cz. 2 

Jak się uczyć koncentracji uwagi? – cz.1 

Jak się uczyć koncentracji uwagi? – cz.2 

 

Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych 

Mądre bajki z całego 

świata 

“ Suknia Santy, czyli o tym, że zawsze można znaleźć 

przyjaciela”- przyjaźń 

“Bajka dla bocianka, czyli o tym, że wielkie marzenia 

dają nam siłę”- marzenia, cele, wzmacnianie. 

Ważne wiadomości „ O Lusi i dwóch obiadach” – nakrycie do posiłku 

oraz kulturalne zachowanie się przy stole. 

Orientacja zawodowa Poznajemy zawód kucharza w szkole,  intendentki 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży 

Czytam sobie- 

czytam tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury 

dziecięcej m.in. „Martynka” Wandy Chotomskiej, 

„Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke przez 

wychowawców, wolontariuszy, pracowników szkoły, 

słuchanie audiobooków. 

Przeczytane-polecane Dzieci prezentują przeczytane książki, Pani 

Bibliotekarka nowości książkowe ze szkolnej 

biblioteki. 

Realizacja stałych form pracy Rozwój zdolności i 

zainteresowań dzieci 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień      

i zainteresowań: kółka zainteresowań, zajęcia 

plastyczne, manualne, muzyczne, programy i cykle 

zajęć realizowane w świetlicy, konkursy szkolne          

i pozaszkolne. 



 

6 
 

Zajęcia relaksacyjne muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne 

Zabawy, zajęcia 

ruchowe, w tym 

na 

świeżym powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą 

animacyjną, gry i zabawy zespołowe na boisku 

szkolnym lub placu zabaw. 

Pomoc w odrabianiu 

prac domowych i 

nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron 

dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie 

każdemu dziecku warunków do odniesienia 

sukcesu, wyrównywanie braków. Oprócz 

odrabiania prac domowych w świetlicy 

organizowane są: gry stolikowe, łamigłówki, 

układanki, prace porządkowe i 

dekoracyjne, zabawy rozwijające zdolności 

skojarzeniowe, spostrzegawczość. 

 

Styczeń 

 
Kalendarium oraz 

kultywowanie tradycji 

narodowych 

i szkoły 

W rytmie świąt 21-22 I – Dzień Babci i Dziadka 

Bezpieczeństwo Bezpieczny uczeń Głośne czytanie opowiadań:  

“ Bezpieczne ferie” – omówienie zasad bezpieczeństwa 

podczas ferii zimowych.  

„Z zimnem nie ma żartów” 

Zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim 

uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych 

Projekt fundacji 

Uniwersytet Dzieci „ 

Lekcje z klasą – jak 

odczytywać emocje? 

Jak ludzie przeżywają emocje? – cz.1 

Jak ludzie przeżywają emocje? – cz.2 

Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych 

Orientacja 

zawodowa 

Poznajemy zawód sekretarki szkolnej. 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży 

Czytam sobie- 

czytam tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury dziecięcej 

m.in. „Martynka” Wandy Chotomskiej, „Wielka księga 

uczuć” Grzegorza Kasdepke przez wychowawców, 

wolontariuszy, pracowników szkoły, słuchanie 

audiobooków. 

Realizacja stałych form pracy Rozwój zdolności i 

zainteresowań dzieci 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień             

i zainteresowań: kółka zainteresowań, zajęcia plastyczne 

,manualne, muzyczne, programy i cykle zajęć realizowane 

w świetlicy, konkursy szkolne i pozaszkolne. 

Zajęcia relaksacyjne muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne 

Zabawy, zajęcia 

ruchowe,  

w tym na 

świeżym powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą 

animacyjną, gry i zabawy zespołowe na boisku szkolnym 

lub placu zabaw. 

Pomoc w 

odrabianiu prac 

domowych i nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron 

dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu 

dziecku warunków do odniesienia sukcesu, 

wyrównywanie braków. Oprócz odrabiania prac 

domowych w świetlicy organizowane są: gry stolikowe, 

łamigłówki, układanki, prace porządkowe i 

dekoracyjne, zabawy rozwijające zdolności 

skojarzeniowe, spostrzegawczość. 
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Luty 

 
Kalendarium oraz 

kultywowanie tradycji 

narodowych 

i szkoły 

W rytmie świąt 11 II - Tłusty czwartek / Światowy dzień numeru 

alarmowego 112 

Patroni naszej 

szkoły 

Przybliżenie postaci Patronów Szkoły - polscy Nobliści. 

Bezpieczeństwo Bezpieczne i 

efektywne 

korzystanie z 

technologii 

cyfrowych 

 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 1) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 2) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 3) 

Zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim 

uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych 

Projekt fundacji 

Uniwersytet Dzieci 

„ Lekcje z klasą – 

jak odczytywać 

emocje? 

Jak wydobywa się emocje? – cz.1 

Jak wydobywa się emocje? – cz.2 

Jak ukryć emocje w filiżance? – cz.1 

Jak ukryć emocje w filiżance? – cz.1 

Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych 

Mądre bajki z 

całego 

świata 

“ Żarty tygryska, czyli o tym,że inny nie znaczy 

gorszy”- szacunek, różnorodność, zarozumiałość, 

odwaga, wstyd. 

Dobre wychowanie „O kolorowych metkach” - odpowiedź na pytania: Czy 

ładne ubranie to takie które, ma metkę modnej firmy? 

Kiedy sprawiamy przykrość innych swoim 

zachowaniem? 

Ważne wiadomości „O Leonie i niebieskiej niezapominajce”- poczucie 

empatii, kultura osobista. 

Orientacja 

zawodowa 

Poznajemy zawód Pani woźnej 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży 

 

Czytam sobie- 

czytam tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury dziecięcej 

m.in. „Martynka” Wandy Chotomskiej, „Wielka księga 

uczuć” Grzegorza Kasdepke, Asa Lind „Piaskowy wilk”, 

„Wielka księga wartości - opowiadania o szczerości, 

tolerancji i innych ważnych sprawach” – Teresy Blanch     

i anny Gasol przez wychowawców, wolontariuszy, 

pracowników szkoły, słuchanie audiobooków. 

Realizacja stałych form pracy Rozwój zdolności i 

zainteresowań 

dzieci 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień            

i zainteresowań: kółka zainteresowań, zajęcia plastyczne, 

manualne, muzyczne,  programy i cykle zajęć realizowane 

w świetlicy, konkursy szkolne i pozaszkolne. 

Zajęcia 

relaksacyjne 

muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne 

Zabawy, 

zajęcia 

ruchowe, w tym 

na 

świeżym powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą 

animacyjną, gry i zabawy zespołowe na boisku szkolnym 

lub placu zabaw. 

Pomoc w 

odrabianiu prac 

domowych i nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron 

dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu 

dziecku warunków do odniesienia sukcesu, 

wyrównywanie braków. Oprócz odrabiania prac 

domowych w świetlicy organizowane są: gry 

stolikowe, łamigłówki, układanki, prace porządkowe      

i dekoracyjne, zabawy rozwijające zdolności 

skojarzeniowe, spostrzegawczość. 
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Marzec 

 
Kalendarium oraz 

kultywowanie tradycji 

narodowych 

i szkoły 

W rytmie świąt 8 III - Dzień Kobiet 

4 IV - Wielkanoc 

Bezpieczeństwo Bezpieczne dziecko Głośne czytanie opowiadań:  

„Ostrożnie z zapałkami”,  

„Kto zostawił włączone żelazko?”.  

Bezpieczne i 

efektywne 

korzystanie z 

technologii 

cyfrowych 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 4) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 5) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 6) 

Zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego 

wszystkim uczniom z 

uwzględnieniem zróżnicowania 

ich potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych 

Projekt fundacji 

Uniwersytet Dzieci „ 

Lekcje z klasą – jak 

odczytywać emocje? 

Kto w rodzinie jest najważniejszy? – cz.1 

Kto w rodzinie jest najważniejszy? – cz.2 

Czym ludzie różnią się między sobą? – cz.1 

Czym ludzie różnią się między sobą? – cz.2 

Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych 

Mądre bajki z całego 

świata 

„Jak skrzaty zaczęły ze sobą współpracować”- 

rozwijanie umiejętności kierowania zespołem dzięki 

ocenie zasobów każdego członka grupy, współpraca, 

wzajemna pomoc. 

„Jak chłopiec, który żył na ulicy, wzbił się wysoko     

w powietrze” - Rozwijanie kompetencji 

emocjonalnych ,poczucie nadziei ,zapał. Co oznacza 

słowo „nadzieja”? Jak wyobrażasz sobie nadzieję-

praca plastyczna. 

Dobre wychowanie „O plotkach i sąsiadce Dominice”- kultura 

konwersacji: używanie zwrotów grzecznościowych, 

umiejętność słuchania innych, wyrażanie swojego 

zdania. 

Ważne wiadomości „ O lesie i morelowym jeziorze”- szacunek dla 

przyrody, obcowanie z przyrodą. 

Orientacja zawodowa Poznajemy zawód pedagoga, psychologa i logopedy.  

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży 

Czytam sobie- 

czytam tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury 

dziecięcej min. „Martynki” Wandy Chotomskiej, 

„Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke, Asa Lind 

„Piaskowy wilk”, „Wielka księga wartości - 

opowiadania o szczerości, tolerancji i innych ważnych 

sprawach” – Teresy Blanch i anny Gasol przez 

wychowawców, wolontariuszy, pracowników szkoły. 

Realizacja stałych form pracy Rozwój zdolności i 

zainteresowań dzieci 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień      

i zainteresowań: kółka zainteresowań, zajęcia 

plastyczne, manualne, muzyczne, programy i cykle 

zajęć realizowane w świetlicy, konkursy szkolne          

i pozaszkolne. 

Zajęcia relaksacyjne muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne 

Zabawy, zajęcia 

ruchowe, w tym 

na świeżym 

powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą 

animacyjną, gry i zabawy zespołowe na boisku 

szkolnym lub placu zabaw. 

Pomoc w odrabianiu 

prac domowych i 

nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron 

dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie 

każdemu dziecku warunków do odniesienia 

sukcesu, wyrównywanie braków. Oprócz 

odrabiania prac domowych w świetlicy 
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organizowane są: gry stolikowe, łamigłówki, 

układanki, prace porządkowe i 

dekoracyjne, zabawy rozwijające zdolności 

skojarzeniowe, spostrzegawczość. 

 

 

Kwiecień 

 
Kalendarium oraz 

kultywowanie tradycji 

narodowych 

i szkoły 

W rytmie świąt 22 IV- Międzynarodowy Dzień Ziemi 

W rytmie świąt 

narodowych  

1 maja - Święto Pracy 

2 maja - Dzień Flagi 

3 maja – Święto Konstytucji 

Bezpieczeństwo Bezpieczny uczeń Głośne czytanie opowiadań:  

„Tajemnicza witamina C”,  

“Dziś Twoich przeprosin nie przyjmuję”.  

Bezpieczne i 

efektywne 

korzystanie z 

technologii 

cyfrowych 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 7) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 8) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 9) 

Zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim 

uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych 

Projekt fundacji 

Uniwersytet Dzieci 

„ Lekcje z klasą – 

jak odczytywać 

emocje? 

Ile pomysłów mieści się w głowie? – cz.1 

Ile pomysłów mieści się w głowie? – cz.2 

Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych 

Mądre bajki z 

całego 

świata 

“ Jak ocelocik Luis nie zostawił słabszego w potrzebie”- 

okazywanie troski ludziom i zwierzętom, lekarz-jako osoba 

okazująca troskę o innych. 

Orientacja 

zawodowa 

Poznajemy zawód kierownika świetlicy. 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży 

Czytam sobie- 

czytam tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury dziecięcej 

m.in. „Martynka” Wandy Chotomskiej, „Wielka księga 

uczuć ” Grzegorza Kasdepke, Asa Lind„Piaskowy wilk”, 

„Wielka księga wartości - opowiadania o szczerości, 

tolerancji i innych ważnych sprawach” – Teresy Blanch      

i anny Gasol oraz “ 12 ważnych opowieści” - polscy 

autorzy o wartościach przez wychowawców, 

wolontariuszy, pracowników szkoły. 

Realizacja stałych form pracy Rozwój zdolności i 

zainteresowań dzieci 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień             

i zainteresowań: kółka zainteresowań ,zajęcia plastyczne, 

manualne, muzyczne, programy i cykle zajęć realizowane 

w świetlicy, konkursy szkolne i pozaszkolne. 

Zajęcia 

relaksacyjne 

muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne 

Zabawy, zajęcia 

ruchowe,  

w tym na 

świeżym powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą 

animacyjną, gry i zabawy zespołowe na boisku szkolnym 

lub placu zabaw. 

Pomoc w 

odrabianiu prac 

domowych i nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron 

dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu 

dziecku warunków do odniesienia sukcesu, 

wyrównywanie braków. Oprócz odrabiania prac 

domowych w świetlicy organizowane są: gry stolikowe, 

łamigłówki, układanki, prace porządkowe i dekoracyjne, 

zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe, 

spostrzegawczość. 
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Maj 

 
Kalendarium oraz 

kultywowanie 

tradycji 

narodowych 

i szkoły 

W rytmie świąt 8 V- Międzynarodowy Dzień  Bibliotekarza i Bibliotek 

26 V- Dzień Matki 

Bezpieczeństwo Bezpieczny uczeń Głośne czytanie opowiadań:  

„Ogród pełen niespodzianek”, 

„Pożar”. 

Bezpieczne i 

efektywne 

korzystanie z 

technologii 

cyfrowych 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny 

Internet ( misja 10) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny 

Internet ( misja 11) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny 

Internet ( misja 12) 

Wychowanie do 

wartości, 

kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych 

Mądre bajki z 

całego 

świata 

“ Jak Nam zaprosił do domu jednorożca” – rodzina, ciepło i więzi 

rodzinne, miłość. 

“ Jak Piotruś pierwszą kostkę domina odnalazł”- pomaganie w 

codziennych sprawach, docenianie drobnych gestów, okazywanie 

troski, wytrwałość. 

Dobre 

wychowanie 

„ O wujku i zegarze z kukułką”- dlaczego ważna jest punktualność? 

„O Filipie i dziurce od klucza”- kultura osobista, dobre wychowanie. 

Orientacja 

zawodowa 

Poznajemy zawód bibliotekarza 

Rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży 

 

Czytam sobie- 

czytam tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury dziecięcej m.in. 

„Martynka” Wandy Chotomskiej, „Wielka księga uczuć” Grzegorza 

Kasdepke, Asa Lind „Piaskowy wilk”, „Wielka księga wartości - 

opowiadania o szczerości, tolerancji i innych ważnych sprawach” – 

Teresy Blanch i anny Gasol oraz “ 12 ważnych opowieści” - polscy 

autorzy o wartościach przez wychowawców, wolontariuszy, 

pracowników szkoły. 

Dzień 

Bibliotekarza i 

Bibliotek 

„O żarłaczach i połykaczach”- dlaczego należy szanować  książki       

i oddawać je w terminie? Jak należy się zachowywać w bibliotece? 

Realizacja stałych 

form pracy 

Rozwój zdolności 

i zainteresowań 

dzieci 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań: 

kółka zainteresowań, zajęcia plastyczne, manualne, muzyczne,  

programy i cykle zajęć realizowane w świetlicy, konkursy szkolne      

i pozaszkolne. 

Zajęcia 

relaksacyjne 

muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne 

Zabawy, 

zajęcia 

ruchowe,  

w tym na 

świeżym 

powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą animacyjną, gry         

i zabawy zespołowe na boisku szkolnym lub placu zabaw. 

Pomoc w 

odrabianiu prac 

domowych i 

nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron dziecka, 

indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków 

do odniesienia sukcesu, wyrównywanie braków. Oprócz 

odrabiania prac domowych w świetlicy organizowane są: gry 

stolikowe, łamigłówki, układanki, prace porządkowe i 

dekoracyjne, zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe, 

spostrzegawczość. 
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Czerwiec 

 
Kalendarium oraz 

kultywowanie 

tradycji narodowych 

i szkoły 

W rytmie świąt 1 VI – Dzień  Dziecka 

23 VI- Dzień  Ojca 

Bezpieczeństwo Bezpieczny uczeń Głośne czytanie opowiadania: 

„Kąpiel”- dlaczego należy z rozwagą wybierać miejsca kąpieli     

i jak się może skończyć kąpiel w rwącej rzece - przypomnienie 

zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.  

„ Z deskorolką uważaj”- jazda na deskorolce w sąsiedztwie ulicy 

może się skończyć tragicznie.  

Bezpieczne i 

efektywne 

korzystanie z 

technologii 

cyfrowych 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 13) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 14) 

Realizacja projektu edukacyjnego Sieciaki.pl – poznaj 

bezpieczny Internet ( misja 15) 

Wychowanie do 

wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie 

norm społecznych 

Mądre bajki z 

całego 

świata 

“ Zara i wodna księżniczka”- prawa dziecka, nauka, wiedza, 

szczęście, pomaganie, dom. 

“ Kotek Zuzi, czyli o tym, że dobro zawsze do nas powraca” - co 

to znaczy, że dobro do nas powraca? 

Dobre wychowanie „O werandzie i letnim balu”- zabawa w odpowiednich miejscach, 

uszanowanie innych osób i ich prawo do odpoczynku i ciszy. 

Orientacja 

zawodowa 

Poznajemy zawód kadrowej. 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży 

 

Czytam sobie- 

czytam tobie 

Głośne czytanie wybranych utworów literatury dziecięcej m.in. 

„Martynka” Wandy Chotomskiej, „Wielka księga uczuć” 

Grzegorza Kasdepke, Asa Lind „Piaskowy wilk”, „Wielka księga 

wartości - opowiadania o szczerości, tolerancji i innych ważnych 

sprawach” – Teresy Blanch i anny Gasol oraz “ 12 ważnych 

opowieści” - polscy autorzy o wartościach przez wychowawców, 

wolontariuszy, pracowników szkoły. 

Przeczytane-

polecane 

Dzieci prezentują przeczytane książki, Pani Bibliotekarka 

nowości książkowe w ze szkolnej biblioteki. 

Realizacja stałych form 

pracy 

Rozwój zdolności i 

zainteresowań 

dzieci 

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień                       

i zainteresowań: kółka zainteresowań, zajęcia plastyczne, 

manualne, muzyczne, programy i cykle zajęć realizowane           

w świetlicy, konkursy szkolne i pozaszkolne. 

Zajęcia 

relaksacyjne 

muzykoterapia, masażyki, techniki wizualizacyjne 

Zabawy, 

zajęcia 

ruchowe, w tym 

na świeżym 

powietrzu 

Gry orientacyjno-porządkowe, zabawy z chustą animacyjną, gry 

i zabawy zespołowe na boisku szkolnym lub placu zabaw. 

Pomoc w 

odrabianiu 

prac domowych 

i nauce 

Rozpoznawanie uzdolnień, mocnych i słabych stron dziecka, 

indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku 

warunków do odniesienia sukcesu, wyrównywanie braków. 

Oprócz odrabiania prac domowych w świetlicy organizowane 

są: gry stolikowe, łamigłówki, układanki, prace porządkowe     

i dekoracyjne, zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe, 

spostrzegawczość. 

 

Opracowała: 

 

Karolina Senk 

Paulina Antolak 


