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Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, stymuluje ich 

rozwój intelektualny i emocjonalno – społeczny, tworzy sprzyjające warunki do poznawania siebie                         

i innych, pielęgnowania więzi rówieśniczych, odkrywania i prezentowania talentów.  

 

Codzienna praca przebiega w oparciu o tygodniowe tematyczne rozkłady zajęć, które uwzględniają 

zainteresowania dzieci i ich potrzeby rozwojowe, korespondują z kalendarzem tradycyjnie 

obchodzonych świąt i wydarzeń historycznych oraz ze zamianami zachodzącymi w przyrodzie.   

            

Realizowane zagadnienia dotyczą życia społecznego i emocjonalnego człowieka, jego związków                       

ze światem przyrody, wyznawanych przez niego wartości i tworzonej na przestrzeni dziejów kultury                               

i sztuki. Prowadzone są także zajęcia o charakterze profilaktyczno – wychowawczym, dotyczące 

zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii oraz współczesnych zagrożeń. Przy doborze tematów 

uwzględnione zostały wyniki ankiety „W co się bawić?” opracowanej przez nauczycieli świetlicy                           

i przeprowadzonej wśród podopiecznych w ubiegłym roku szkolnym. 

 

W tygodniowe tematy zajęć wplecione są także: 

̶ wydarzenia specjalne (świętowane w Polsce i na świecie); 

̶ zadania Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ŚWIETLICZAKI na tropie… zagadek”, 

którego organizatorem jest Wydawnictwo SUKURS oraz dwumiesięcznik Świetlica w szkole; 

̶ innowacja p. Anny Szelągiewicz „Tajemniczy Ogród”; 

̶ innowacja p. Weroniki Falkowskiej - Filipiak „Język włoski na wesoło”; 

̶ konkursy. 

 

Ponadto chętni uczniowie mają możliwość samodzielnego poprowadzenia zajęć na forum grupy 

zgodnie ze swoim hobby lub wybranym przez siebie tematem, po uprzednim przygotowaniu się do 

nich pod okiem nauczyciela świetlicy i przy jego wsparciu.  

 

O metodach i formach realizacji zagadnień zaplanowanych na dany dzień decyduje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, wykorzystując dostępne pomoce, środki i materiały oraz biorąc pod uwagę 

preferencje i specyfikę grupy.   
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W czasie codziennego pobytu w świetlicy przewiduje się także czas przeznaczony na swobodne gry                               

i zabawy; wyjście na boisko, plac zabaw i szkolne podwórko, jeśli pozwala na to pogoda; zabawy 

ruchowe w sali zajęć korekcyjnych; bieżące porządkowanie materiałów, pomocy i gier.  

 

Na bieżący rok szkolny przewidziano realizacje następujących zagadnień: 

 

WRZESIEŃ 

Witajcie po wakacjach! Zabawy integrujące, wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli. 

Omówienie zasad pobytu w świetlicy, wspólne opracowanie regulaminu. Omówienie znaczenia 

norm i zasad w życiu dziecka, dorosłego człowieka i społeczności szkolnej. W świetlicy – jak w 

domu! Oswajanie ze świetlicowymi pomieszczeniami, zasobami gier i zabawek. Wdrażanie do rytmu 

świetlicowego życia, prowadzenie pierwszych zajęć tematycznych, zabawy w plenerze. Przyglądam 

się sobie i innym! Zabawy umożliwiające bliższe poznanie. Prezentacja zainteresowań i hobby. 

Jesienne barwy! Jesień w przyrodzie, poezji i malarstwie. Zabawy plastyczne, obserwacje przyrody. 

Świat jest piękny! Ziemia naszym domem – prezentacje geograficzno – przyrodnicze. Ekologia, 

środowisko, natura. Omówienie współczesnych zagrożeń dla środowiska. 

 

DNI SPECJALNE: 

Międzynarodowy Dzień Kropki 15.09 

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk 19.09 

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu 21.09 

Europejski Dzień Języków Obcych 24.09 

Dzień Chłopca 30.09 

 

PAŹDZIERNIK 

Cisza i dźwięk! Czym jest muzyka? Na czym polega komponowanie? Poznanie instrumentów 

muzycznych. Wspólne śpiewanie, karaoke. Pręgowane i skrzydlate. Znaczenie  zwierząt  w życiu 

człowieka. Zwierzęta zagrożone wyginięciem. Poznanie polskich Parków Narodowych  i Rezerwatów                                            

Przyrody. Dzień Nauczyciela.  Nauczyciel i inni pracownicy  szkoły. Kim  będę, gdy dorosnę?                           

W zdrowym ciele, zdrowy duch! Sport. Zdrowe odżywianie się. Witaminy. Dary jesieni z lasu, z pola, 

z sadu i ogrodu.  Nasi skrzydlaci przyjaciele. Poznanie świata ptaków, ich trybu życia. Przygotowania 

zwierząt do zimy. 

 

DNI SPECJALNE 

Międzynarodowy Dzień Muzyki 1.10  

Światowy Dzień Zwierząt 4.10 

Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego 7.10 

Światowy Dzień Uśmiechu 8.10 

Dzień Bezpiecznego Komputera 12.10 

Dzień Edukacji Narodowej 14.10 

Międzynarodowe Święto Roweru. 22.10 

Dzień Kundelka 25.10 

Światowy Dzień Origami 24.10 
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LISTOPAD 

Czas wyobraźni… Wspomnienie osób, które odeszły – bliskich i nieznanych. Pan Guinness, rekordy                         

i granice ludzkiej wyobraźni. Wynalazki, które zmieniły świat. Postacie z bajek i baśni, bohaterowie 

filmów i kreskówek. Jesteśmy dumni ze swojego pochodzenia! Patriotyzm, wolność i niepodległość. 

Historia Polski. Sławni Polacy. Świętowanie Niepodległości. Lusówko i okolice – co ciekawego 

oferuje? Przyglądam się sobie i innym. Każdy jest inny… tolerancja i akceptacja. Jak być dobrym 

przyjacielem? Dzień Życzliwości. Mój pluszowy miś. Na przekór jesiennej szarudze. Pejzaże                                  

i nastroje późnej jesieni. Co dobrego robi jeż? Andrzejki i Katarzynki. Urok polskich tradycji                                  

i zwyczajów. Co nam przyniesie przyszłość? Wywróżyć, czy zaplanować? 

 

DNI SPECJALNE 

Wszystkich Świętych i Zaduszki  1.11, 2.11 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek  5.11 

Dzień Jeża  10.11 

Święto Odzyskania Niepodległości  11.11 

Światowy Dzień Bicia Rekordów Guinnessa  12.11 

Dzień Tolerancji  16.11 

Dzień Życzliwości  21.11 

Światowy Dzień Pluszowego Misia  25.11 

Andrzejki  29.11 

 

 

GRUDZIEŃ 
Świat bez barier. Niepełnosprawności – jak je rozpoznać, jak się zachować? Ćwiczenia 

umożliwiające doświadczenie ograniczeń osób niepełnosprawnych. Listy do Świętego Mikołaja.                

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem! - jak sprawiać radość innym? Barbórka – górnicze święto.                   

W krainie baśni. Czytanie wybranych dzieł Andersena i Braci Grimm. Mądrość i nauka zawarta                      

w literaturze dziecięcej. Choinka. Przygotowania do świąt – zdobienie pierników, robienie ozdób, 

strojenie choinki. Magia Świąt Bożego Narodzenia. Tradycje i zwyczaje świąteczne w naszych 

domach. Śpiewanie kolęd.  

 

DNI SPECJALNE 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  3.12 

Barbórka  4.12 

Dzień Świętego Mikołaja  6.12 

Katarzynki  7.12 

Wigilia i Święta Bożego Narodzenia 24 – 26.12 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 
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STYCZEŃ 
Otwieramy nowy kalendarz… Baśnie i wiersze o 12 braciach. Plany, marzenia i postanowienia 
noworoczne. Bezpieczne ferie. Zimowe szaleństwa i sporty. Jak bezpiecznie bawić się zimą i dbać                         
o swoje zdrowie? Bałwan – bohater zimy! Zabawy plastyczno - techniczne, lepienie bałwana. 
 
DNI SPECJALNE 

Nowy rok 1.01 

Święto Trzech Króli 6.01 

Ferie zimowe: 17 – 28 stycznia 2022 

 

LUTY 

W zimowej szacie. Zimowe zamiany w przyrodzie – zjawiska atmosferyczne, życie zwierząt i ptaków. 

Czym się zajmuje ornitolog? Moja mała ojczyzna. Lusówko, Poznań, Wielkopolska – historia                                 

i geografia miejsc. Poznańskie legendy – koziołki czy rogale? Dzień języka ojczystego.                                

Magia przyjaźni. Walentynki - miłość, przyjaźń i sympatia. Jak okazywać emocje i jak o nich mówić? 

Dzień kota. W świecie dinozaurów. Archeolog i paleontolog – detektywi historii. Znaczenie 

wykopalisk dla poznania przeszłości świata. Dzień dinozaura! Budowanie Parku Jurajskiego, 

wykonanie odcisków w masie solnej. 

 

DNI SPECJALNE 

Walentynki  14.02 

Dzień kota  17.02 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  21.02 

Dzień Dinozaura  26.02 

 

MARZEC 

Niezwykłe wynalazki. Ogień, koło czy garnek – który wynalazek naprawdę zmienił świat? Kim był 

Leonardo Da Vinci? Od tamtama do tik toka – jak człowiek porozumiewał się na przestrzeni dziejów? 

Kobiety – księżniczki, wojowniczki czy zołzy? Ulubione postacie kobiece w literaturze i filmie. Moda 

damska i męska – projektowanie. Czym jest fascynator i jak go zrobić? Dama i dżentelmen – mały 

savoir vivre. Magia ruchu i witamin! Wiosenne skarby – nowalijki. Na straganie… los warzyw oczami 

poety. Jak działa nasze ciało i umysł? Europejski Dzień Mózgu. Idzie wiosna! Czy żal nam Marzanny? 

Mój ogródek – zajęcia ogrodnicze  w plenerze. Ptasie radio – bibułkowe ptaszki inspirowane 

wierszem Tuwima. Skarpetkowy Teatrzyk. Kurtyna, rekwizyt, sufler, scenograf… niesamowite życie 

teatru. Stworzenie scenariusza, pacynek i mini sceny skarpetkowego teatrzyku oraz wystawienie go.  

  

DNI SPECJALNE 

Dzień Kobiet  8.03 

Europejski Dzień Mózgu  18.03 

Międzynarodowy Dzień Teatru  28.03 
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KWIECIEŃ 

Żarty i żarciki. Prima aprilis – humor w życiu codziennym. Ruch to zdrowie. Święto marchewki. 

Ćwicz i tańcz! Ulubione zabawy ruchowe i taneczne. Wspólna zabawa interaktywna Just Dance! 

Dzień sportu – świetlicowe konkurencje. Dzień zdrowia. Radosne Święta Wielkanocne. Tradycje                     

i zwyczaje pielęgnowane w naszych domach. Wszechświat i jego tajemnice. Nasza Galaktyka, Układ 

Słoneczny i Błękitna Planeta. Dzień Kosmonauty. Kwiecień plecień… Jak ludzie, zwierzęta i rośliny 

wyglądają wiosny? Wiosenne porządki w wydaniu Jana Brzechwy. Ziemia – nasz wspólny dom. 

Przegląd najpiękniejszych filmów przyrodniczych. Jak chronić powietrze, ziemię i wodę? Ekologia, 

recykling i segregacja – wyzwanie dla każdego z nas.  

 

DNI SPECJALNE 

Dzień marchewki 4.04 

Dzień Sportu 6.06 

Dzień Zdrowia 7.04 

Święta Wielkanocne 14.04 – 18.04 

Dzień Kosmonauty 12.04 

Dzień Ziemi 22.04 

Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19  kwietnia 2022 

 

MAJ 

Polska naszą ojczyzną! Symbole narodowe – godło, flaga, hymn. Czym jest konstytucja? Jestem 

Polką, Polakiem! Kim jest patriota? Dzień Strażaka. Jak powstaje książka? Europa da się lubić!                         

Co kraj to obyczaj – różnorodność tradycji, zwyczajów i stylów życia Europejczyków. Zabytki, 

miejsca, atrakcje. Poliglota i globtroter – kto to taki? Moja rodzina. Znaczenie więzi rodzinnych, 

tradycji, mądrości przodków. Rola mamy i taty. W rodzeństwie siła. Światowy dzień pieczenia – 

ulubione ciasta i desery w moim domu. Piękno miłości… Dzień matki. Miłość w filmach i bajkach. Jak 

kochać siebie i innych - emocje i uczucia, samopoczucie, samoocena. Dzieckiem być, bawić się! 

Cienie i blaski bycia dzieckiem. Ulubione zabawy w domu i na podwórku. Fair play – sztuka 

wygrywania i przegrywania.  

 

DNI SPECJALNE 

Dzień Flagi  2.05 

Święto Konstytucji 3 maja  3.05 

Dzień Strażaka  4.05 

Dzień Unii Europejskiej  9.05 

Światowy Dzień Pieczenia  18.05 

Światowy Dzień Dobrych Uczynków 19.05 

Dzień Matki   26.05 
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CZERWIEC 

Dzień Dziecka. Prawa i obowiązki dzieci. Rówieśnicy z różnych stron świata. Z kim na bezludną 

wyspę? – mój ulubiony kolega / moja ulubiona koleżanka. Zdrowe ciało! Zdrowy duch! Świetlicowy 

dzień sportu – śmieszne i dziwne konkurencje. Marchewka czy chipsy? Cola czy sok? Nasze 

żywieniowe wybory. Podróż za jeden uśmiech! Od Bałtyku do Tatr – najpiękniejsze zakątki naszego 

kraju. Wokół Europy – nasze biuro podróży. 4A:  Ameryka – Afryka – Azja – Australia! Geografia, 

fauna i flora dalekich kontynentów. Morskie opowieści. Historia odkryć geograficznych – Kolumb, 

piraci, Indianie, Indie. Dzika Afryka – Dzień żyrafy. Hej, ho żagle staw! Śpiewanie szant przy gitarze. 

Mój tata! Rola ojca w życiu dziecka. Jak bezpiecznie bawić się i podróżować w czasie wakacji? 

Przypomnienie zasad postępowania i zachowania w różnych miejscach. 

 

Dzień Dziecka  1.06 

Dzień żyrafy  21.06 

Dzień Ojca   23.06 

Wakacje 25.06.2022 – 31.08.2022 


