
 

Plan pracy świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 4 

w Krakowie 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

 
  



1. Ogólne założenia: 

 

Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej współgra  ściśle z planem pracy szkoły oraz zgodnie z szkolnym programem profilaktyczno-

wychowawczym. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak, by była ściśle związana z kalendarzem szkolnym i podstawą 

programową. 

W trakcie zajęć stosowane są różne metody i techniki, by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów. 

2. Cele i zadania świetlicy szkolnej: 

 

Celem pracy świetlicy szkolnej będzie przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz tworzenie 

prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju podopiecznych. 

3. Do zadań świetlicy należeć będą: 

 

1. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy (z uwzględnieniem działań profilaktycznych dotyczących 

Covid-19) 

2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy. 

3. Integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości. 

4. Eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych. 

5. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków. 

6. Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji. 

7. Wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków. 

8. Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. 

9. Ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych. 

10. Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów. 

11. Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod i form zajęć. 

12. Nauka współpracy i współdziałania w grupie, jak również samodzielnego myślenia i zdrowej rywalizacji. 

13. Kształtowanie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu. 

4. Proponowane formy pracy do realizacji założeń programowych: 

 

1. Wspólne odrabianie zadań domowych. 

2. Gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne. 

3. Pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne. 

4. Mapy myśli, burze mózgów. 

5. Zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i relaksacyjne. 

6. Zajęcia z wykorzystaniem arteterapii, biblioterapii i muzykoterapii. 

7. Zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe). 

8. Konkursy, teleturnieje, zagadki i quizy. 



9. Trening umysłu i pamięci. 

10. Imprezy i uroczystości świetlicowe i wewnątrzszkolne. 

11. Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej. 

  

Ze względu na nowe zasady organizacji pracy świetlicy w okresie pandemii Covid 19 w roku szkolnym 2022/2023 konieczne będzie szczególne 

dostosowanie metod do charakteru pracy (to jest ograniczenie kontaktów między uczniami oraz rezygnacja z zabaw grupowych wymagających 

bliskiego kontaktu uczniów). 

 

 

 

 

 

Tematyka zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej: 

 Wrzesień 2022r. I semestr 

 

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć 

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno -techniczne 

02.09. 
- 

09. 09. 

Witaj szkoło! 

Wspomnienia 
z wakacji. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

Poznajemy nową szkołę – wprowadzenie nowych uczniów 

w zasady funkcjonowania szkoły. 

Wprowadzenie zasad dotyczące funkcjonowania w szkole 

w okresie pandemii Covid-19. 

Opowieści dziwnej treści, czyli co robiliśmy w wakacje – 

rozmowa grupowa. 

Pierwszy tydzień za nami – weekend. 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”. 



Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych. 

12.09 
- 

17.09 
 

Bezpieczni w szkole. 

15.09 Dzień Kropki  

 

Zapoznanie z zasadami i regulaminem obowiązującymi na 

świetlicy. 

Zasady dotyczące funkcjonowania w szkole w okresie 
pandemii Covid-19 – pogadanka profilaktyczna z 
pielęgniarką szkolną. 

Po co nam zasady w szkole i na świetlicy – burza mózgów, 

mapa myśli. 

Dobry i zły kolega – rozmowa o współpracy w świetlicy  

Niebezpieczne sytuacje w szkole (z uwzględnieniem 
profilaktyki Covid-19)– przykłady i sposoby radzenia sobie 
z nimi (scenki). 

Dzień Kropki - „ The Dot” – historia Vashi – film 
animowany. Nauka piosenki pt. „kropka’ autorstwa O. 
Pawłowskiej. Łączymy kropki – ćwiczenia na koncentrację 
uwagi. 

Szanujmy język – słowa ze słowa. 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”. 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening 
umysłu. Odrabianie zadań domowych. 

19.09 
- 

23.09 

Żegnamy lato.  

Witamy jesień. 

 

 

Koniec lata. Czas na jesień – spacer i rozmowa tematyczna  

„Idzie jesień” – słuchanie i nauka piosenki, tworzenie 

akompaniamentu na instrumentach stworzonych z 

przyborów szkolnych. 



22.09. Pierwszy Dzień Jesieni 

  

23.09. Dzień Spadającego 

Liścia 

 

 
 
 

 

Słuchanie opowiadania Iryny Prokopienko pt.” Jak brzoza 

liście rozdawała” – rozmowa nt. opowiadania. Zabawa 

ruchowa z liśćmi przy muzyce Vivaldiego JESIEŃ. 

Jesienne zagadki i quiz tematyczny. 

Jesienne dekoracje – prace plastyczne. 

Jesienne listki. 

Fotografie jesienne – zajęcia na świeżym powietrzu. 

Czytamy o jesieni – wiersze i cytaty (zajęcia czytelnicze). 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening 

umysłu. Odrabianie zadań domowych 

 

 

26.09 
- 

30.09 

Bezpieczni w szkole i poza 

szkołą.  

Bezpieczni na drodze.   
 
               + 
  
29.09. Ogólnopolski 

Dzień Głośnego Czytania 

 

30.09. Dzień Chłopaka 

Jestem widoczny na drodze’ - przypomnienie 

podstawowych zasad ruchu drogowego . spotkanie z 

policjantem z Posterunku Policji w Pakości. 

„Jestem widoczny na drodze” – oglądanie filmu 

edukacyjnego. 

Wycieczka na przejście dla pieszych. 

Pobudzenie wyobraźni poprzez wymyślanie innowacyjnych 

pojazdów. 

Wypadki na drodze. Jak ich uniknąć? 

Zajęcia sytuacyjne Quiz drogowy (gra 
„Karta Rowerowa”). 

Potrafię i pomagam. Numery alarmowe – prace plastyczne. 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

Czytamy przysłowia (zajęcia językowe – znaczenie przysłów, 

szukanie przysłów). 

Czytamy fragmenty ulubionych książek. 

Dawno, dawno temu.. czyli piszemy bajki. 

Dzień chłopaka – wzmianka o tradycji. 



Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, 

czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening 

umysłu. Odrabianie zadań domowych 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Październik 2022r. 

 

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć  

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno –techniczne, muzyczne. 

03.10 
- 

07.10 

Tydzień opieki nad 
zwierzętami 

+ 
04.10. Światowy Dzień 

Zwierząt 
 
10.10. Dzień Drzewa 

Nasi czworonożni przyjaciele – rozmowa o zwierzętach i 

prawidłowym opiekowaniu się nimi. 

Czytanie wybranych fragmentów książek : 

- „O psie który jeździł koleją”, 

- „Lessi wróć!” 

- „Księga Dżungli”. 

Wykonanie zwierzątek metodą orgiami płaskie z kółek. 

Zwierzęce kalambury – zabawa w naśladowaniu ruchów i 

odgłosów zwierząt. 

Dzień Drzewa - oglądanie filmu edukacyjnego pt.” Od 



nasionka  do drewna” o znaczeniu drzew w życiu 

człowieka, praca plastyczna „ jesienne drzewo”, 

wykreślanka literowa – konkurs dla klas I-III, sadzenie 

drzew w ogrodzie szkolnym. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych. 

10.10 
- 

14.10 

Dzień Edukacji Narodowej. 
Dzień nauczyciela. 

+ 
13.10. Dzień Zmniejszania 
Skutków klęsk Żywiołowych 

 
14.10. Dzień Edukacji 
Narodowej 

 
15.10. Dzień Mycia Rąk 

 
 

Prezentacja  dot. redukcji zmniejszenia występowania 

klęsk żywiołowych opracowana przez Fundację 

GOTOWI.ORG , ankieta dla uczniów, karty tematyczne:  

- Co można zrobić wobec zmian klimaty, 

- Jak można ograniczyć skutki katastrof, 

Edukacja – praca w grupach, mapa myśli i skojarzenia.  

Szkoła – za i przeciw czyli co myślimy o szkole  

Kto to jest nauczyciel? – filmik i rozmowa tematyczna  

Kto pracuje w szkole? – zapoznanie dzieci z pracą 

nauczycieli i innych pracowników szkoły  

Jaki powinien być nauczyciel – mój ulubiony nauczyciel  

Gazetka z okazji dnia nauczyciela   

Listy do nauczycieli (9.10 – Międzynarodowy Dzień Pisania 

Listów)  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.  

Dzień Mycia Rąk – karty tematyczne 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i 

Światowy Dzień Żywności – karty tematyczne. 

24.10. 

- 
28.10 

W zdrowym ciele zdrowy 

duch. 
 
 

Co jemy? Sporządzenie wykazu produktów na medal i 

najmniej wartościowych dla zdrowia (zabawa 
dydaktyczna). 
Tabela zdrowego żywienia – praca plastyczna 

Ile to zawiera cukru? - prezentacja multimedialna 



Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o tematyce 
zdrowotnej. 

„O zdrowiu” – nauka piosenki ze śpiewnika P. Rubika. 
Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Odrabianie prac domowych. 

 

31.10. 

- 
04.11 

Nie boimy się przyszłości.  

Pamiętamy o przeszłości. 

 

 

28.10. Dzień 

Odpoczynku Dla Zszarganych 

Nerwów, 

 
31.10. Halloween 

Jak się relaksować?  

Halloween – tradycja i kultura z innego kraju  

Wiersze, wierszyki, bajki i historie związane z Halloween  

Przebranie na Halloween – praca plastyczna  

Symbolika Święta Zmarłych – omówienie tematyki święta, 

kultywowanie tradycji  

Sposoby kultywowania pamięci o zmarłych – dyskusja.  

Zasady zachowania w miejscach pamięci – tworzenie 

zasad, praca w grupach.  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 Listopad 2022. 

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć  

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno –techniczne i muzyczne. 

07.11 
- 

11.11 

Wyobraźni czas!! 

+ 

9.11. Europejski Dzień 

Wynalazcy  

ŚWIĘTA 

NARODOWE 

 

10.11.Dzień Jeża 

 

 

Najlepszy wynalazek świata? Co wynaleźli Polacy Rozmowa 

i mini  quiz  

Światowe rekordy Guinnessa – wprowadzenie i zajęcia 

multimedialne  

Ojczyzna. Wprowadzenie do tematyki święta 

Niepodległości – dyskusja grupowa. Omówienie 

podstawowych pojęć związanych z ojczyzną – 

(ojczyzna, godło, flaga, tożsamość narodowa itp.), 

praca w grupach, mapa myśli/burza mózgów. 

Poznajemy pieśni patriotyczne – zajęcia muzyczne.  

Gazetka i dekoracje z okazji Dnia Niepodległości  

Wielcy Polacy – kogo znamy? Rozmowa  

Dzień Jeża – karty tematyczne 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych. 

14.11. 

- 
18.11. 

Życzliwi i tolerancyjni 

zawsze i wszędzie. 

 

 

16.11. Dzień Tolerancji 

 

20.11. Dzień Praw Dziecka 

 

 

Życzliwość i tolerancja– wyjaśnienie pojęcia i skojarzenia 

(mapa myśli)  

Nasze mocne strony – zajęcia integracyjne jako forma 

wstępu do tematyki tolerancji Tolerancyjny i życzliwy 

człowiek – praca plastyczna z gazet (wyklejanka)  

Scenki rodzajowe dotyczące tolerancyjnych i 

nietolerancyjnych zachowań.  

Wszyscy inni, każdy równy – kartka dla nowego przyjaciela  

Dzień praw Dziecka – karty tematyczne. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 



Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.   

 

21.11. 
- 

25.11. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

28.11 

- 
02.12 

Życzliwość nie boli. 

 

21.11. Światowy Dzień 

Życzliwości  

 

25.11. Dzień  

Pluszowego Misia  

 

 

 

 

 

 

Totalna magia, czyli 

andrzejkowy zawrót głowy. 

 

 

 

29.11. Andrzejki 

Przypomnienie zasad dobrego zachowania. Kodeks 
Życzliwego Człowieka – praca w parach  

Order życzliwości – wybory najbardziej życzliwego 
człowieka w grupie (ćwiczenie autoprezentacji)  

Pluszaki z dzieciństwa – rozmowa   

Co zrobić z pluszakami po latach? – burza  mózgów  

Bajki o misiach – mini konkurs  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

 

 

Gry, zabawy i wróżby Andrzejkowe” – wspólne 

wyszukiwanie mniej lub bardziej znanych zwyczajów, 

zajęcia multimedialne.  

 Jesteśmy magikami – zajęcia integracyjne.  

Co nasz czeka w przyszłości? – praca plastyczna lub 

pisana  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych. 

 
 

 
 
 

 



 Grudzień 2022r. 

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć  

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno –techniczne, kulinarne 

05.12. 
- 

09.12. 

Chodzące Anioły - 
wolontariusze i inne 

grudniowe tradycje. 

 

+ 

4.12. Dzień Górnika 

 

5.12. Międzynarodowy 

Dzień Wolontariusza 

 

6.12. Mikołajki, 

Dzień Anioła 

Co wiemy o górnictwie, kopalni i górnikach – burza 

mózgów i rozmowa kierowana na podstawie tekstów  

Niebezpieczne zawody – krzyżówka 

Mikołajkowe tradycje - 

wprowadzenie 

Wolontariat – wyjaśnienie i 

przykłady z życia  

Wady i zalety wolontariatu - dlaczego 

warto pomagać?  

Aniołki z papieru – orgiami płaskie z koła. 

Tradycje mikołajkowe w Polsce  

Zimowo-mikołajkowe dekoracje – zajęcia plastyczne i 

muzyczne.  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych. 

12.12. 

- 
16.12. 

Grudniowo -zimowych 

tradycji 

ciąg dalszy. 

 

 

 

 

10.12. Dzień Praw Człowieka, 
 
Światowy Dzień Futbolu 

Prawa człowieka – wprowadzenie, 

wyjaśnienie pojęcia Układanie praw z 
rozsypanki wyrazowej  

Plakat – prawa człowieka (z wykorzystaniem wykreślanki)  

Za co lubimy zimę? Bezpieczeństwo zimą. Na co trzeba 

zwracać uwagę – burza mózgów 

Sporty zimowe - krzyżówka  

Pani Zima – praca plastyczna, konkurs  

Gazetka zimowo-świąteczna  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 



Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych 

19.12. 
- 

23.12. 

Co raz bliżej święta… 

 

 

22.12. Pierwszy Dzień Zimy 

Dekoracje, ozdoby i plakaty tematyczne  

Kraje wiecznej zimy - ciekawostki  

Tradycje i obyczaje świąteczne – burza mózgów  

Wiersze i opowiadania świąteczne – zajęcia czytelnicze 

 Świąteczno-zimowe gry, zagadki i 

quizy Piosenki i kolędy z okazji 

świąt – zajęcia muzyczne Bajki 

świąteczne – zajęcia 

multimedialne.  

Wigilia szkolna – jasełka. 

Ćwiczymy celność i sprawność – „śnieżkami do celu”  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych. 

 

 
 
 

 Styczeń 2023r. 

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć  

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno –techniczne 

03.01. 
- 

06.01. 

Nowy rok.  

Nowy- nowa ja, czyli 

postanowienia noworoczne 

Jak spędziliśmy Sylwestra – opowieści dzieci.  

Z czego jesteśmy dumni, co udało nam się zrealizować  

Postanowienia noworoczne – praca indywidualna i w 

grupach.  



Wiersz „Dwunastu Braci” Jerzego Kiersta – zajęcia 

czytelnicze Rysowane miesiące – rysunek na 

podstawie wiersza. 

Nowy Rok – gry słowne, rebusy i krzyżówki.  

Zagadkowe miesiące – gry słowne dotyczące miesięcy w 

roku.  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności 

Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych. 

09.01. 
- 

13.01. 

Jak karnawał to karnawał! Co to jest karnawał?  
Karnawałowe zwyczaje w Polsce. Karnawałowa moda. 

Karnawał w Rio de Janeiro i Wenecji – oglądanie filmu 
dokumentalnego. 
Wykonanie zwierzęcych masek karnawałowych. 

Praca plastyczna - wykonanie projektu stroju na bal 
karnawałowy przebierańców (technika dowolna) 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności 

Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych. 
 
 

16.01. 
- 

20.01 

Nasi dziadkowie, 
Nasze babunie… 

Słoneczko skojarzeń – porządkowanie skojarzeń związanych 
z dziadkami. 

Za co kochamy naszych dziadków i babcie? – pogadanka. 
Niespodzianka – praca plastyczna. 
Test na superwnuczka i superwnuczkę – psychozabawa. 

Portret babci i dziadka – malowanie farbami plakatowymi. 
Układanie życzeń i wierszyków do laurek dla babci i 

dziadka. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności 

Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” . 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 



plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych. 

23.01. 
- 

28.01. 

Bezpieczne ferie 
Pozytywne myślenie 
kluczem do sukcesu. 

 

 

29.01. Dzień Składanki i 

Łamigłówki,  

 

2.02. Dzień Pozytywnego  

Myślenia 
 

 
 
 

 
 

 

Przypomnienie zasad właściwego 
zachowania zimą  

Kalambury o sportach zimowych 

Praca z tekstem – analiza przysłów zimowych. 

Jak spędzać czas wolny zimą – dopisz pomysł do litery 

alfabetu  

Jak dbać o  siebie zimą – złote rady, quiz  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności 

Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych. 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 Luty 2023r.   

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć 

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno –techniczne 

13.02 

– 

17.02 

Dokarmianie ptaków i 

zwierząt. 

+ 

14.02 Walentynki  

 

 

Uwrażliwienie na los zwierząt. Dokarmianie zwierząt podczas 
zimy – rozmowa. 
Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez ptaki, 

owady i ssaki. 
Oglądanie albumów o ptakach. Ptaki zimujące w Polsce – 
szukanie informacji. 

Naśladujemy ptaki – gry i zabawy dramowe. 
Wyklejanie ptaków kaszą, makaronem 

Okazujemy sobie przyjaźń – zabawa integracyjna „Powiem ci 
coś miłego”. 
Czytanie opowiadania „Bajka o dwóch ołówkach” – dyskusja 

nt. bohaterów i odpowiedź na pytania: Kto to jest przyjaciel? 
Po czym poznać prawdziwą przyjaźń? Kto zasługuje na naszą 

przyjaźń?. 
Portret przyjaciela – praca plastyczna. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności 

Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych  

20.02 
– 

24.02 
 

Bezpiecznie w sieci. Wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych gier 
internetowych. 

Omówienie edukacyjnego znaczenia Internetu, przydatności 
wykorzystania stron przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 
Burza mózgów – kiedy nie wolno ujawniać swoich danych 

osobowych, adresu, numeru telefonu. 
Tworzymy 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Nasze ulubione strony WWW. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności 

Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  



Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych 

 
 

 
 

 

 Marzec 2023r. 

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć  

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno –techniczne, muzyczne 

27.02 

– 

03.03 

Praca wartością. Zawodowcy – czytanie książki P. Beręsewicza oraz rozmowa 
z dziećmi na temat: Kim będę jak dorosnę na podstawie 

wiersza D. Wawiłow „Wierszykarnia” Jak mi ręce urosną, 
jak mi nogi urosną, jak już będę dorosła. 
Zgadnij zawód – pantonima.  

Omówienie wpływy zainteresowań na to co możemy robić 
zawodowo w przyszłości.  

Nie święci garnki lepią – zabawa masą solną. 
Tajemnicze szyfry – zabawa w detektywa. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych 

06.03 

– 

10.03 

Nadchodzi wiosna. 

 
+ 

 

8.03. Dzień Kobiet  

 

„Przyjście wiosny” J. Brzechwy – głośne czytanie wiersza z 

podziałem na role.  
„W marcu jak w garncu” – luźne wypowiedzi dzieci. 

Przyrodnicze zwiastuny wiosny: przebiśnieg krokus, baźki. 
Spacer w ogrodzie przyszkolnym. 
Cechy charakterystyczne marcowej pogody , jej zmienność –

praca w grupach. 



Wykonanie kukły Marzanny na obchody Pierwszego Dnia 
Wiosny. 

Praca manualna – Pani Wiosna (wyklejanka z plasteliny), 
Bocian (orgiami płaskie z kola). 
Zajęcia relaksacyjne przy muzyce – słuchane odgłosów 

wiosny. 
 
Kobiety w różnych zawodach – 

krzyżówka  

Znane kobiety – praca z tekstem, zajęcia multimedialne. 

Kwiat dla każdej kobiety zajęcia manualne/orgiami 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych 

13.03. 

– 

17.03. 

Legendy i podania ludowe. Wyjaśnienie pojęć: legenda, podanie ludowe, baśń.  
Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych (legend) 

z pokolenia na pokolenie. 
Poznanie legend toruńskich np. „O tym jak powstała nazwa 
miasta Toruń”, „O piernikarzu i jego córce Katarzynie”, „O 

tym jak Święty Mikołaj od śmierci głodowej uratował 
toruńczyków”.  
Wykonanie ilustracji do wybranej legendy o Toruniu. 

Wycinanie z kolorowego papieru serwetek – „Polska 
wycinanka ludowa”. 

Czytanie różnych legend i podań wypożyczonych z biblioteki 
szkolnej. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych 

 
 

 



20.03. 

– 

24.03. 

Co z tym  

szczęściem? 

 

 

20.03. Międzynarodowy  

Dzień Szczęścia  

 

28.03.Międzynarodowy dzień 

bez kłamstwa 

Czym dla mnie jest szczęście - fiszki  

Szczęście – krzyżówka tematyczna  

Jak rozpoznać szczęście – emocje (emotki wyrażające 

szczęście i jego brak)  

Szczęście i pech – przesądy (pytania 

tematyczne) Życie jest piękne – mapa 

myśli/praca plastyczna Mowa ciała – 

jak wykryć kłamstwo?  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.  

27.03. 

– 

31.03. 

Nadchodzi Wielkanoc. 

 

 

27.03. Godzina Dla Ziemi  

 

Ziemia naszym domem – ratunek dla ziemi – innowacje 

uczniów  

Nie każdy bohater nosi pelerynę, czyli jak każdy z nas może 

chronić ziemię - rysunek Święta sposobem umacniania 

więzi rodzinnych - dyskusja  

Zapoznanie dzieci z tradycjami i obrzędami staropolskimi. 

Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem 
Świąt Wielkanocnych, zwrócenie uwagi na zwyczaje i 
tradycje w rodzinach – wypowiedzi dzieci. 

Wykonywanie ozdób wielkanocnych, kurczaki, zające, 
pisanki, koszyczki wielkanocne przy użyciu różnorodnego 

materiału.  
Rozmowa na temat wysyłania tradycyjnych kartek 
świątecznych – wykonanie przez dzieci Kartek 

Wielkanocnych. 
Symbolika koszyka wielkanocnego – rozmowa z dziećmi. 

Zajęcia kulinarne – pieczenie ciasteczek cytrynowych i 
babeczek czekoladowych na kiermasz wielkanocny. 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” 

 Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

 



 Kwiecień 2023r. 

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć 

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno –techniczne, kulinarne 

03.04. 

– 

07.04. 

By żyło się lepiej, czyli 
tydzień dla zdrowia. 

 

 

7.04. Dzień Zdrowia i 

Pracownika Służby Zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza i interpretacja powiedzenia ‘W zdrowym ciele zdrowy 

duch’ – pogadanka i wymiana myśli na temat zdrowego 

stylu życia.  

Zasady zdrowego stylu życia – quiz  

Piramida żywności (wskazanie na wartość zdrowego 

odżywiania w ramach walki z otyłością)  

Przepis na wieczne życie – tworzenie rymowanek  

Ruch to zdrowie/Dzień tęczy - praca plastyczna (lub 

krzyżówka o sportach)  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych. 

12.04. 

- 

14.04. 

Kosmos, przestrzeń i czas. 

 

+ 

12.04. Międzynarodowy dzień 

załogowych lotów 

kosmicznych 

 

12.04. Dzień Czekolady 

 

14.04. Dzień Patrzenia się w 

Niebo  

15.04. Światowy Dzień 

Sztuki 

 

Co widzimy w chmurach – marzenia 

Kształty z chmur – wyklejanie watą lub bibułą  

Quiz – odgadywanie znaczenia pojęć: kosmos, planeta, 

układ słoneczny, księżyc, gwiazdozbiór, gwiazda, droga 

mleczna  

Czy jest życie na Marsie – dyskusja i zajęcia multimedialne  

‘Make a wish’ – praca plastyczna ‘Spadające 

gwiazdy’ Tworzymy gwiazdozbiory – zajęcia 

na świeżym powietrzu Pobawmy się w artyzm 

– czyli co by było gdybym był artystą?  

Dzień Czekolady – karty tematyczne. 

Degustacja polskich i zagranicznych 

czekolad. 



Abstrakcja plastyczna – zajęcia manualne i plastyczne  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych 
 

17.04. 

- 

21.04. 
 

Ziemia nasz wspólny dom. 

 

 

20.04. Dzień Wolnej Prasy  

 

22.04. Dzień Matki Ziemi  

 

 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Jak powinniśmy 

szanować naszą planetę” – tworzenie drzewa pomysłów. 
Rozmowa na temat zagrożeń środowiska i konieczności jego 

ochrony. Przyczyny zatruwania wód, powietrza, gleby (ścieki 
przemysłowe, ścieki z gospodarstw domowych, dym z 
kominów, wysypiska śmieci. 

Projektowanie znaków zakazu, jakie dzieci umieściłyby nad 
morzem, jeziorem i w górach aby chronić je przed 
zanieczyszczeniami. 

Wyjaśnienie znaczenia słowa recykling (najpierw burza 
mózgów potem encyklopedia). Rodzaje, symbolika i 

kolorystyka znaków. Kolorowanka tematyczna.  
Praca techniczna „Cuda natury” - z wykorzystaniem 
surowców wtórnych. 

 

25.04. 

– 

28.04. 

Jestem Polakiem i jestem z 
tego dumny. 

 
 

25.04. Dzień świadomości 
zagrożenia hałasem 

Znaczenie słowo OJCZYZNA – poznajemy historię powstania 
państwa polskiego i związane z nią legendy. 

Zapoznanie uczniów z historią powstania Konstytucji 3 
maja. Czytanie jej fragmentów z 1791 roku. 

Przypomnienie wiersza pt. „Kto ty jesteś? W. Bełzy 
Szanujemy się – wytłumaczenie dzieciom, że nie musimy 
wszystkich lubić, ale każdemu należy się szacunek. 

Utrwalenie znajomości zwrotów grzecznościowych. 
Gołąb jako symbol pokoju – praca 
przestrzenna. Słuchanie piosenek 

patriotycznych. 

Co powoduje hałas – rysowana mapa myśli  

Szkodliwość hałasu – prawda fałsz  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak 



Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak 
ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych 

  
 
 

 
 

 
 

 Maj 2023r. 

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć  

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno –techniczne, muzyczne 

04.05. 

– 

05.05. 

My, obywatele Unii  

Europejskiej… 

 

+  

 

04.04. Dzień strażaka 

 

05.05. Dzień Europy  

 

Dzień strażaka – karty tematyczne 

Podróże po Europie – rozmowa grupowa  

Czym jest Unia Europejska? – mapa myśli i notatka 

historyczna  

Flagi państw Unii Europejskiej - quiz  

Skojarzenia i zagadki związane z UE  

Mój ulubiony kraj UE – praca indywidualna i praca 

plastyczna  

Wady i zalety przynależności do Unii Europejskiej  

Kodeks Europejczyka (ze wskazaniem na tolerancję 

odmiennych ras)  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności 

Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych. 

 



08.05. 

– 

12.05. 

Najważniejsze wartości w 

życiu – rodzina i przyjaźń 

 

Uświadomienie dzieciom potrzeby przyjaźni  

Dobry i zły przyjaciel - tabela  

Charakterystyka mojego przyjaciela – rysunek z opisem  

Przyjaźń formą wzmocnienia poczucia własnej wartości – 

dyskusja  

Rodzina – krzyżówka  

Rodzina, pokrewieństwo – prawda czy fałsz  

Tematyczne  zajęcia czytelnicze  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności 

Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” 

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych 

15.05. 

– 

19.05. 

Dobre uczynki tam i tu. 

 

 

15.05. Międzynarodowy 

Dzień Rodziny 

 

19.05. Dzień Dobrych 

Uczynków, 

 

24.05. Europejski Dzień 

Parków Narodowych 

 

Święto szkoły 

Uświadomienie dzieciom potrzeby przyjaźni  

Dobry i zły przyjaciel - tabela  

Charakterystyka mojego przyjaciela – rysunek z opisem  

Przyjaźń formą wzmocnienia poczucia własnej wartości – 

dyskusja  

Rodzina – krzyżówka  

Rodzina, pokrewieństwo – prawda czy fałsz  

Absolwenci naszej szkoły – sławni Polacy. 

Moja szkoła wczoraj i dziś – praca plastyczna 

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności 

Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć” 

 Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 

plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych. 

 
 

 
 

 
 



 Czerwiec 2023r. 

Daty Hasło tygodnia Tematyka zajęć  

  Zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia,  

zajęcia plastyczno –techniczne 

29.05. 

– 

02.06. 

Kiedy śmieje się dziecko… 

Dzień dziecka i Savoir-

Vivre.  

 

 

01.03. Dzień Dziecka  

 

03.03. Dzień Dobrej Oceny,  

Dzień Savoir-Vivre 

Przypomnienie podstawowych praw dziecka  

Dla dzieci z daleka – co powiedziałbyś dzieciom z innych 

krajów – dyskusja/list Kultura i maniery – skojarzenia  

Proszę, dziękuję, przepraszam – scenki rodzajowe  

Kodeks kulturalnego człowieka – praca w grupach  

Plakat o dobrych manierach i dobrym zachowaniu   

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych. 

05.06. 

- 

09.06. 

Przewodnik letnio-
wakacyjny. 

 

 

 

09.06. Dzień Przyjaciela, 

 

13.06. Święto Dobrych Rad 

Podróże małe i duże. Co robimy latem? – rozmowa 

tematyczna  

Plany na wakacje - gdzie zabrać przyjaciela  

Krzyżówka wakacyjno-letnia  

Wakacje w górach czy nad morzem – praca w grupach 

na podstawie przygotowanych plakatów Zabawy 

ruchowe na świeżym powietrzu  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 
Odrabianie zadań domowych. 

12.06. 

– 

16.06. 

Bezpieczne wakacje  

 

 

 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa – nad wodą, w górach 

itp.  

Numery alarmowe - przypomnienie  

Przygotowania do zakończenia roku szkolnego  



 

 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, 
plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. 

Odrabianie zadań domowych. 

19.06. 

– 

23.06. 

Kończymy rok szkolny. 

 

19.06. Dzień Leniwych 

Spacerów  

 

20.06. Pierwszy Dzień Lata 

 

 

 

 

 

 

Przygotowania do zakończenia roku szkolnego  

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu  

Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć 

Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”  

Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, 

zabawy i gry słowne i planszowe. 

 

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI TEMATYKI ZAJĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNYCH 

POTRZEB W SZKOLE WYNIKAJĄCYCH Z NIEPRZEWIDZIANYCH W PLANIE HASEŁ TYGODNIA 

I RODZAJU ZAJĘĆ Z NIM ZWIĄZANYCH. 

Opracowanie mgr Małgorzata Karamon-Ślęczka – wychowawca 


