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TERMIN TEMAT 

TYGODNIA 

CELE DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZE 

SPOSOBY REALIZACJI 

Wrzesień I tydzień 

5-9.09.22 

Witamy świetlicę - Zapoznanie uczniów z 

Regulaminem Świetlicy 

- Integracja zespołu i 

zachęcanie do wspólnej 

zabawy 

- wdrażanie do przestrzegania 

zasad zachowania 

obowiązujących w świetlicy 

- wyrabianie nawyków 

porządkowych 

- nabywanie umiejętności 

wypowiadania się na forum 

klasy 

 

Uroczyste powitanie wszystkich uczestników świetlicy.  

Poznajemy się – wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców 

świetlicy, zabawy integrujące grupę (ESE, PWP) Zapoznanie  

najmłodszych uczniów z  z miejscem jakim jest świetlica (PWP) 

Zapoznanie uczniów z Regulaminem Świetlicy oraz dziennym 

rozkładem zajęć (PWP) 

Omówienie zasad właściwego zachowania się  w świetlicy – 

przypomnienie /omówienie (dzieci młodsze) zasad BHP (PWP) 

Stworzenie kontraktu świetlicowego. 

Pogadanka na temat poszanowania sprzętu, gier i zabawek 

znajdujących się w Sali. 

Wypowiedzi słowne (dzieci młodsze) i pisemne (dzieci starsze) 

na temat wakacji, odwiedzanych miejsc i przeżytych przygód 

(EP). Odszukiwanie wakacyjnych miejscowości na mapie i w 

atlasie itp.  

„Plecak pełen wspomnień” – wakacyjne pamiątki, pocztówki, 

wspomnienia i zatrzymanie w kadrze. Rysunki/ prace plastyczne 

na temat minionych  wakacji. 

 

Wrzesień II tydzień  

12-16.02.22 

Będziemy 

bezpieczni 

- Zapoznanie z 

najważniejszymi zasadami 

bezpiecznego poruszania się 

po drodze 

Rozmowa kierowana na temat bezpiecznego poruszania się po 

drogach i ulicach. Odblaski – ważny element przy 

tornistrze.(WFEZ). Przypomnienie zasad bezpiecznego 

zachowania się na ulicy. – oglądanie filmów edukacyjnych, 



Utrwalenie znajomości 

podstawowych znaków 

drogowych 

Utrwalenie zasad 

bezpieczeństwa 

obowiązującego na terenie 

szkoły. 

odgrywanie scenek rodzajowych. Zagadki i tematyce ruchu 

drogowego. 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 

szkoły: w budynkach,  toalecie , sali gimnastycznej, stołówce. 

Zapoznanie /utrwalenie  zasad bezpiecznego poruszania się  po 

chodniku, przechodzenia przez ulicę. 

Wycieczka po okolicy – zwracanie uwagi na znaki drogowe, 

przejścia dla pieszych. „Na skrzyżowaniu” zabawy w ruch 

uliczny (WFEZ, EP) 

Grupowanie znaków drogowych ostrzegawczych, 

informacyjnych, nakazu i zakazu. Omówienie, przypomnienie 

podstawowych znaków (PWP) „Zgaduj zgadula’ – czy znasz 

takie znaki drogowe? 

Wykonanie prac plastycznych „Bezpieczne przejście przez 

ulicę”, „Moja droga do szkoły” 

Wrzesień III tydzień  

19-23.09.22 

Przyroda wokół 

nas 

- Rozbudzenie aktywnych 

postaw wobec ochrony 

przyrody 

- Kształtowanie  nawyków 

dbania o porządek, 

- Wyrabianie nawyków nie 

śmiecenia we własnym 

otoczeniu 

- Zwracanie uwagi na 

potrzebę tworzenia miejsc 

chronionych przed ingerencją 

człowieka.  

Zapoznanie z niektórymi 

gatunkami roślin, zwierząt 

chronionych. 

 

Dlaczego powinniśmy dbać o lasy, jeziora, rzeki – rozmowa 

kierowana. 

Zbieranie informacji o Parkach Narodowych – 

charakterystycznych gatunkach roślin i zwierząt, zasadach 

przebywania na obszarach chronionych. 

Przeglądanie albumów, oglądanie fotografii i czytanie 

ciekawostek przyrodniczych (EP). Rozwiązywanie zagadek i 

rebusów o roślinach i zwierzętach. 

Poznajemy drzewa (dzieci młodsze), przypominamy gatunki 

poznanych drzew – dzieci starsze. Obserwacja drzew rosnących 

wokół szkoły, nazywanie ich, wskazywanie cech 

charakterystycznych, zaliczanie do drzew liściastych, iglastych. 

Rozpoznawanie drzew po liściach, igłach. (EP) Praca plastyczna 

„liściem malowane”. 

Dlaczego przyroda jest w niebezpieczeństwie? – rozmowa 

kierowana. Rozmowa na temat : Dlaczego ludzie śmiecą?” Po co 

segregować śmieci? Zapoznanie , utrwalenie pojęć segregacja, 



recykling (EP) Wykonanie plakatu pt „ Sprzątamy las” – praca w 

grupach. Las – dom zwierząt i roślin – praca plastyczna. 

„Pożegnanie lata” – zabawy integracyjne, konkursy, Quizy, 

prace plastyczne. 

Wrzesień IV tydzień 

26-30.09.22 

W królestwie 

jesieni 

- Zwrócenie uwagi na zmiany 

zachodzące w przyrodzie 

- Rozszerzanie wiedzy dzieci 

na temat cyklów przyrody 

- Kształtowanie poczucia 

estetyki i rozwijanie zdolności 

plastycznych 

Jesienne zmiany pogody – pogadanka na temat zmian 

zachodzących w przyrodzie. Zwrócenie  uwagi na cykliczność 

pór roku i charakterystyczne cechy jesieni. (EP) 

Ruch Ziemi dookoła Słońca i związane z nim zmiany 

zachodzące w przyrodzie – film edukacyjny. 

Omówienie pojęć : jesień kalendarzowa, jesień astronomiczna 

Czytanie wiersza J. Czechowicz „Jesień”  . Tworzenie ilustracji 

do wiersza (EP) 

Obserwacja środowiska i zmian zachodzących w przyrodzie – 

jesienny spacer po okolicy. Spacer po terenie szkoły i zbieranie 

jesiennych liści. 

Prace plastyczne: jesienny bukiet, pieczątki z ziemniaka, 

owoców, jesienne drzewo (prace z wykorzystaniem tworzywa 

naturalnego). 

Jesienne nastroje w muzyce – słuchanie Vivaldiego „Cztery pory 

roku” – Jesień . Nauka wybranej piosenki o jesieni. 

Wykonywanie zwierząt, ludzików z kasztanów i żołędzi. (ZT) 

Przygotowywanie niespodzianek dla kolegów z klasy.  

 


