
PLAN MIESIĘCZNY: 

WRZESIEŃ 
 1. Poznajemy zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej: 
 -omówienie regulaminu świetlicy, rozkładu zajęć oraz zachowania się w sali i na boisku 
szkolnym;  
-poznanie praw i obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy szkolnej; 
- integracja zespołu świetlicowego ,zabawy integrujące grupę; 
- zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem, jakim jest świetlica szkolna. 
  2. Bezpieczeństwo na drogach i ulicach: 
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, nauka prawidłowego  przechodzenia przez 

jezdnię; 
-przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły; 
- pogadanka na temat bezpiecznej drogi pieszo lub rowerem do szkoły. 
 3. Wspomnienia z wakacji: 
- swobodne wypowiedzi uczniów na temat „Jak spędziłem wakacje?” 
- malowanie kredkami, farbami scenki z minionego lata ; 
-rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych (czarodziejski worek); 
-zapoznanie z mapą Polski – wspólne odszukanie miejsc turystycznych Polski , rozmowy 
na temat sposobu spędzania czasu wolnego. 
 4. Sprzątanie świata: 
 - rozmowa na tematy: „Dlaczego ludzie śmiecą?”, segregacja śmieci i „Jak dbać o naszą 
planetę?”   
-„Ziemia naszym domem” - praca plastyczna. 
 

 PAŹDZIERNIK 
1.Nadchodzi jesień: 
 -ozdabiamy naszą świetlicę – wykonanie jesiennych dekoracji ; 
-obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, swobodne wypowiedzi uczniów na 
temat piękna polskiej jesieni; 
- zbieranie darów jesieni, rozpoznawanie ich, wykonywanie za ich pomocą prac 
plastyczno-technicznych.   
2. Zwierzęta wokół nas: 
- wspólna rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy w lasach  i na polach; 
- zwierzęta, które znamy – rozwiązywanie i tworzenie zagadek, krzyżówek,  rebusów; 
- rozmowa na temat zwierząt domowych oraz sprawowania nad nimi opieki; 
 -cechy dobrego opiekuna. 
 3. Dzień Edukacji Narodowej: 
  -wykonanie laurek i kwiatów dla nauczycieli; 
-  kształtowanie nawyków grzecznościowych, wyrabianie postawy szacunku dla 
wychowawców i pracowników szkoły. 
 



LISTOPAD 
1. Dzień Wszystkich Świętych i Święto  Zmarłych: 
-wyjaśnienie symboliki i znaczenia tych świąt; 
- pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci, tradycji palenia zniczy, składania 
kwiatów,  zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie się na cmentarzu.  
2. Spotkanie z historią- Narodowe Święto Niepodległości:    
-wyjaśnienie znaczenia Święta Niepodległości; 
-wykonanie flagi państwowej oraz kotylionu biało czerwonego ; 
-poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego; 
- odszukiwanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic Polski.  
3. W zdrowym ciele zdrowy duch:   
-pogadanka na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy 
rozwój; 
- stworzenie przez dzieci menu na temat „Zdrowa żywność – zdrowe ciało”; 
- rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej; 
 - plakat „W zdrowym ciele zdrowy duch” praca w grupach technika dowolna; 
- recepta na ciszę – wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie recepty na ciszę 
podczas pobytu w świetlicy.  
4. Andrzejki: 
-zapoznanie uczniów z tradycjami, obrzędami ludowymi; 
- wykonanie dekoracji andrzejkowej, przygotowanie rekwizytów do konkursów, wróżb; 
- wróżby andrzejkowe, wdrażanie do wspólnej zabawy, przepowiadanie przyszłości, 
lanie wosku, konkursy.  
 

GRUDZIEŃ 
 1. Mikołajki: 
 -rozmowa na temat tradycji obdarowywania się prezentami, pamiętamy, aby sprawić 
przyjemność bliskim ; 
- sposoby przekazywania sobie upominków, wykonywanie prostych prezentów; 
- nauka pakowania prezentu . 
 2. Czekamy na święta:  
-przygotowanie ozdób choinkowych, wykonanie różnych ozdób choinkowych, 
ozdabianie świetlicy,  wspólne ubieranie świetlicowej choinki. 
 3. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia: 
-wspólna rozmowa na temat przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych 
do nakrycia stołu; 
 -słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd; 
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych; 
- wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim, pisanie na kartce życzeń 
skierowanych do siebie w formie dobrego uczynku.  
 
 



STYCZEŃ 
1. Witamy Nowy Rok: 
-swobodne wypowiedzi na temat jak witaliśmy Nowy Rok, doskonalenie umiejętności 
składania życzeń; 
-  kalendarz na Nowy Rok – zagadki, daty, rocznice, przysłowia; 
-  wykonanie śnieżynek z papieru.  
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: 
-rozmowy na temat: dlaczego warto pomagać innym,  wyjaśnienie sensu akcji Orkiestry 
Świątecznej Pomocy; 
- przygotowanie Świątecznego Serduszka , zastanowienie się w jaki sposób możemy 
pomóc innym na co dzień. 
3. Dzień Babci i Dziadka: 
- wspólne czytanie opowiadań i wierszy o dziadkach ; 
-swobodne wypowiedzi uczniów na temat chwil spędzonych z babcią i dziadkiem; 
- „Portret babci i dziadka” – malowanie farbami; 
-pisanie życzeń dla babci i dziadka na przygotowanych kartkach, rozmowa na temat 
szacunku dla osób starszych; 
- wykonanie drobnych upominków dla babci i dziadka.  
4. Przygotowanie do ferii zimowych: 
- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii, niebezpieczeństwo zabaw 
w pobliżu jezdni,  wyrabianie nawyków odpowiedniego zachowania się w sytuacji 
zagrożenia; 
- swobodne wypowiedzi dzieci na temat zabaw i gier zimowych, plakat na temat 
„Bezpieczne ferie”- technika dowolna. 

 

LUTY 
1. Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą:    
-obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta  znoszą 
zimę; 
- rozmowa jak pomagamy ptakom podczas zimy? naśladujemy ptaki – gry i zabawy 
dramowe - śpiewanie piosenek o zimie, ptakach, zwierzętach.  
2. Karnawałowe szaleństwa: 
-pomysły na zabawę karnawałową , wykonywanie masek karnawałowych,  
przeprowadzenie zabaw tanecznych.  
3. Walentynki – Święto Zakochanych:  
-pogadanka na temat koleżeństwa, przyjaźni, miłości, sposób okazywania uczuć – 
dyskusja, wykonanie kartki okolicznościowej z pozdrowieniem dla bliskiej osoby; 
-zabawa walentynkowa. 
4. Zima lubi dzieci: 
 -układanie rebusów i zagadek o tematyce zimowej; 
- wykonanie bałwana z wykorzystaniem waty, kolorowego papieru;   
- obserwacja pogody w lutym: temperatura, opady, długość dnia;   
- „Malujemy zimę” – praca plastyczna;   



-poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego – najsłynniejsze  zimowe 
dyscypliny sportowe.   
 

MARZEC 
1. Kobiety małe i duże – Dzień Kobiet: 
- rozmowa na temat „Dlaczego obchodzimy to święto?”, uświadomienie znaczenia 
pracy kobiet; 
– podział obowiązków w rodzinie;  
 - kto jest damą a kto dżentelmenem – zasady dobrego zachowania względem kobiet;   
- wykonywanie kwiatów z papieru: technika orgiami;  
- wykonanie laurki dla pań, mam, sióstr. 
 2. Powitanie wiosny: 
- swobodna rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie;   
- prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych;   
- omówienie charakterystycznych oznak wiosny, wyjaśnienie przysłowia „ W marcu jak 

w garncu”; 
 - wiosenny wystrój świetlicy;   
- „Dlaczego wiosną jest tak pięknie?” – swobodne wypowiedzi dzieci;   
- „Wiosenny bukiet, wiosenna łąka, wiosenny pejzaż”- praca plastyczna; 
- wykonanie marzanny. 
 3. Nasze zabawy w teatr: 
- wyjaśnienie znaczenia słowa teatr;   
- wspominamy nasze przedstawienia szkolne i towarzyszące im emocje;  
 - kto jest kim w teatrze?; 
 - zabawa w teatr z wykorzystaniem dramy – inscenizowanie fragmentów wybranych 

baśni. 
 4.Wielkanoc tuż, tuż…: 
- poznajemy wielkanocne obyczaje – pogadanka;   
- wspólne układanie wielkanocnych życzeń;   
- wykonanie elementów dekoracyjnych na świetlicę, ozdobienie sali;   
- malowanie pisanek;   
- przygotowanie koszyczków wielkanocnych. 
 

KWIECIEŃ 
1. Kwiecień plecień, bo przeplata…: 
- pogadanka na temat ubierania zgodnego z warunkami atmosferycznymi;   
- kształcenie umiejętności obserwacji zmian pogodowych;   
- powiedzenia i przysłowia związane z pogodą;  
-spacery po okolicy, obserwowanie zmian w przyrodzie, zabawy na świeżym powietrzu. 
 2. Nasze hobby i zainteresowania:  
- czas wolny – jak go pożytecznie wykorzystać?;   
- formy spędzania wolnego czasu – burza mózgów;  



-moje hobby – prezentacja własnych zainteresowań w grupie. 
 3. Światowy Dzień Ziemi: 
- doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji;   
- wyrabianie nawyków oszczędzania „zapasów Ziemi”;   
- zajęcia porządkowe (zbieranie śmieci wokół terenu szkoły);   
- „Co powodują zanieczyszczenia z naszym środowiskiem?”- pogadanka;   
-„Jak mogę pomóc Ziemi?”- swobodne wypowiedzi uczniów.  
 4. Światowy Dzień Książki: 
- rozmowy na temat ulubionych książek;  
- robimy własne książki opatrzone tekstem i ilustracjami; 
- rozmowa na temat poszanowania książek w życiu człowieka;   
- „Mój ulubiony bohater literacki” – praca plastyczna;   
- jak zachęcić innych do czytania książek? – burza mózgów;   
- głośne czytanie książek innym dzieciom;  
- wyjście do okolicznych bibliotek, obserwacja pracy bibliotekarza. 
 

MAJ 
1.Majowe święta: 

Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja:   
-pogadanki tematyczne;   
- nasze symbole narodowe, rozmowa na temat ich poszanowania;   
- uwrażliwienie na wartości związane z Ojczyzną.   
2. Jestem Polakiem i Europejczykiem:   
-„Podróż po Europie” – poznanie krajów UE;   
- instytucje i symbole unijne (flaga, hymn, waluta, maskotka);  
- słuchanie i nauka hymnu UE „Oda do radości”;   
- rysowanie maskotki Unii Europejskiej;   
- gry planszowe związane z Unią Europejską;   
- czytanie bajek z różnych stron świata.  
3. Święto naszych rodziców:    
- laurka dla mamy i taty;   
- doskonalenia umiejętności redagowania i składania życzeń;   
- opowiadanie o swoich rodzicach „Czy trudno być rodzicem?”  
- nauka wierszyków o tacie i mamie;  
- wykonywanie własnoręcznych podarunków dla ukochanych rodziców. 
 4. Nasza okolica: 
- spacer po okolicy i wykonywanie zdjęć  
- nasza okolica widziana oczami dzieci- pejzaże i charakterystyczne punkty uchwycone 

na zdjęciach lub zilustrowane kredkami, wystawa prac.   
5.Tydzień Uprzejmości w szkole i w świetlicy. 
 
 
 



CZERWIEC 
 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka: 
- dzieci mają prawa – omówienie podstawowych praw dziecka (Karta Praw Dziecka); 
-pogadanka na temat cyberprzemocy. 
 2. Ćwiczymy naszą pamięć: 
- gry edukacyjne utrwalające pamięć, nauka krótkich wierszyków, ukazanie metod 
szybkiej i efektywnej nauki, nauka przez zabawę - co zrobić, aby nauka nie była nudna? 
 3. Lato: 
 -rozwiązywanie i układanie zagadek, rebusów, krzyżówek związanych  z nadchodzącym 
latem;  
-swobodne wypowiedzi na temat lata i spędzania wolnego czasu, „Lato” – praca 
plastyczna.  
 4. Wakacje: 
- rozmowa dziećmi na temat bezpiecznego zachowania w czasie wakacji; 
- przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; 
-  przypominamy numery alarmowe; 
- swobodne rozmowy z dziećmi na temat „Jak bezpiecznie podróżować? co przyniósł 

nam rok?  
-refleksje nad doświadczeniami i przeżyciami w kończącym się roku szkolnym.   
 
     Szczegółowy plan pracy świetlicy jest propozycją dla wszystkich wychowawców 
i może być modyfikowany oraz dodatkowo wzbogacany poprzez włączanie się 
w ogólnoszkolne projekty oraz dostosowywany do potrzeb i życzeń dzieci. 
       

opracowała Teresa Thomas - społeczny kierownik świetlicy 


