
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY 

na rok szkolny 2022/2023 

MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA I CELE ZAJĘCIA PLASTYCZNO-
TECHNICZNE 

GRY I ZABAWY 
RUCHOWE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

wrzesień 05.09-09.09 

W świetlicowej 
gromadzie 

Uroczyste powitanie nowych 
wychowanków świetlicy. 

Zapoznanie dzieci z 
regulaminem i zasadami 
obowiązującymi w świetlicy 
szkolnej i na terenie szkoły. 

Zapoznanie dzieci z 
wyposażeniem świetlicy, 
rozmowy nt. poszanowania 
sprzętu, gier, zabawek, 
pomocy. 

Wzajemna prezentacja dzieci i 
wychowawcy. 

Przypomnienie uczniom 
podstawowych zasad dobrego 
wychowania – „ Proszę, 
dziękuję, przepraszam”. 

„Świetlica moich 
marzeń” - technika 
dowolna. 

 

Gry i zabawy 
integrujące 
grupę np.: 
Najbardziej 
lubię0 

 

Zabawy przy 
muzyce. 



wrzesień II 

12.09-16.09 

Wakacyjne 
wspomnienia 

 

Wspominamy swoje 
najciekawsze przygody 
wakacyjne. 

Pogadanka nt. wakacyjnych 
podróży na podstawie własnych 
przeżyć, pamiątek i zdjęć. 

Wymienienie środków 
lokomocji, którymi poruszały się 
dzieci. 

Wykorzystanie mapy Polski do 
wyszukiwania miejsc, które 
odwiedziły dzieci. 

Praca plastyczna -
Kartka z podróży 

Gry i zabawy 
na boisku 
szkolnym 

Śpiewanie 
piosenek o 
tematyce 
wakacyjnej. 

wrzesień III 

19.09-23.09 

Bezpieczna 
świetlica szkolna, 
droga do szkoły i 
ze szkoły. 

Przypomnienie i utrwalenie 
zasad dotyczących 
bezpieczeństwa w szkole. 

Zapoznanie z zasadami ruchu 
drogowego – bezpieczna droga 
do i ze szkoły, bezpieczne 
przechodzenie przez ulicę. 

Przypomnienie dzieciom o 
konieczności noszenia 
odblasków o zmroku. 

Praca plastyczna-
Wykonanie plakatu –
„Telefony alarmowe”. 

Gry i zabawy 
integrujące 
grupę, 
kształtujące 
tolerancję i 
empatię. 

Zabawy 
ruchowo –
muzyczne. 



wrzesień IV 

26.09-30.09 

Bawimy się i 
pracujemy razem. 

Wpajanie zasad właściwego 
zachowania. 

Kształtowanie u dzieci poczucia 
przynależności do grupy. 

Wdrażanie uczniów do 
bezpośredniego 
porozumiewania się z innymi. 

Budowanie między uczniami 
więzi i integracja grupy. 

Praca plastyczna -
”Bawimy się i pracujemy 
razem”. 

 

 

 

 

Gry i zabawy 
integrujące 
grupę, 
kształtujące 
tolerancję i 
empatię. 

Zabawy 
ruchowo –
muzyczne. 

październik I 

03.10-07.10 

Czworonożni 
przyjaciele 

Kształtowanie postawy 
odpowiedzialnego opiekuna 
zwierząt. Cechy dobrego 
opiekuna. 

4 października – 
Międzynarodowy Dzień 
Zwierząt. 

Rozmowa z dziećmi, jak być 
przyjacielem zwierząt, jak dbać 
o zwierzęta, zwrócenie uwagi 
na zwierzęta, które są 
krzywdzone. 

Rozmowa nt. naszych 
domowych zwierząt – 

Wykonanie zwierzątka –
technika dowolna 
plastelina tektura, 
wełna, masa solna. 

Zabawy 
ruchowe 

„ Naśladujemy 
zwierzęta”. 

Nauka 
piosenki „ 
Kundel bury” 



prezentacja swojego zwierzaka. 

Swobodne wypowiedzi uczniów  
jak o nie dbamy jak je karmimy i 
pielęgnujemy. 

październik II 

10.10-14.10 

Dzień edukacji 
narodowej 

Dziecko jako 
uczeń-prawa i 
obowiązki ucznia 

Kształtowanie właściwego 
zachowania się w miejscach 
publicznych i podczas 
uroczystości szkolnych. 

Podkreślenie znaczenia pracy 
nauczyciela oraz innych 
pracowników szkoły. 

Idealny nauczyciel, 
wychowawca – pogadanka nt. 
preferowanych cech 
nauczycieli. 

Wdrażanie do okazywania 
życzliwości i szacunku wobec 
nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły. 

Przypomnienie i omówienie 
praw i obowiązków ucznia. 

Pogadanki na temat 
zachowania uczniów w różnych 
sytuacjach. 

„Bukiet dla Pani” -
wykonanie ikebany z 
suszonych kwiatów 

Zabawy  
ruchowena 
boisku 

Słuchanie 
piosenek 
związanych z 
Dniem 
Nauczyciela 

 



 

październik III 

17.10-21.10 

Przyszła do nas 
jesień. 

Dary jesieni. 

Inscenizacja wiersza pt.: „Na 
straganie” Jana Brzechwy. 

 
Rozwiązywanie zagadek o 
tematyce jesiennej. 

Wykonanie gazetki 
okolicznościowej. 

 
 
Wykonanie rekwizytów 
do inscenizacji „Na 
straganie”. 

Wspólne 
zabawy  
„Odgadnij  kim 
jestem’’- jakim 
warzywem. 

Nauka 
piosenki : 
„Idzie lasem 
Pani Jesień” 

październik IV 

24.10-28.10 

Zdrowe 
odżywianie. 

Przypomnienie zasad zdrowego 
odżywiania- piramida zdrowia. 

Podkreślenie konieczności 
mycia warzyw i owoców oraz 
zachęcanie do ich spożywania. 

Jesienne owoce i warzywa 
źródłem witamin. 

Witaminki z sadów i ogrodów, 
pogadanka nt. darów jesieni 
oraz sposobów ich 
przechowywania. 

Wspólna rozmowa nt. jaki 
wpływ ma pogoda na ubiór i 
zdrowie? 

Znaczenie sportu dla zdrowia. 
Wdrożenie dzieci do dbania o 
kondycję fizyczną. 

Wyklejanka nt. „ Kosz z 
owocami i warzywami”.  

„Przybory do mycia 
zębów”- kolorowanka. 

Gry i zabawy 
na boisku. 

Słuchanie i 
nauka 
piosenki pt. „ 
Witaminki”. 



Propagowanie uprawiania 
sportu. 

listopad I 

31.10-04.11 

Listopadowa 
zaduma. 

Poznanie symboliki Święta 
Zmarłych w Polsce i innych 
kulturach oraz znaczenie słowa 
„ przemijanie”. 

Wdrażanie do czczenia pamięci 
o zmarłych oraz do 
odpowiedniego zachowania się 
na cmentarzu. 

Listopad miesiącem pamięci o 
zmarłych. 

Obrzędy Halloween w Polsce i 
na świecie. 

Kolorowanki halloween. Zabawy 
swobodne. 

Słuchanie 
muzyki 
relaksacyjnej. 



listopad II 

07.11-11.11 

Polska-moja 
Ojczyzna 

Święto  
Niepodległości 

Wyjaśnienie znaczenia 
symboliki święta. 

Rozmowa nt. Kim jest Polak? 
oraz Co to znaczy być patriotą? 

Poznanie legendy o powstaniu 
państwa polskiego. 

Zapoznanie z symbolami 
narodowymi: (godło, flaga, 
hymn państwowy). 

Praca plastyczna -
wydzieranka „Orzeł 
Polski”. 

Gry i zabawy 
ruchowe na 
sali 
gimnastycznej. 

Słuchanie i 
śpiewanie 
pieśni 
patriotycznych
.. 

listopad III 

14.11-18.11 

Kim będę gdy 
dorosnę 

Rozmowa nt. zawodów, które 
znamy. 

Zawody w mieście i na wsi, 
praca moich rodziców. 
 
Najciekawsze zawody – 
rozmowa kierowana. 
 
Kim będę kiedy dorosnę –
rozmowa kierowana. 

Wykonanie prac 
plastycznych na temat 
„Jaki to zawód”(technika 
dowolna). 

Zabawy 
ruchowe: Pająk 
i muchy, inne. 

Słuchanie 
muzyki 
relaksacyjnej. 

 



listopad IV 

21.11-25.11 

Moja rodzina i ja 

Podkreślanie ważnej roli matki i 
ojca w rodzinie. 

Pogłębianie szacunku dla 
rodziców i osób starszych. 

Kształtowanie uczuć miłości i 
przywiązania do rodziców. 

Rola rodziny w życiu człowieka 
– rozmowa kierowana. 

Rodzina bliższa i dalsza – 
wyjaśnienie pojęć takich jak 
kuzyn, siostrzeniec, bratowa, 
teściowa itp. 

‘’Dom moich Marzeń” - 
zabawa w architekta. 

Zabawy 
dramowe –
odgrywanie roli 
mamy taty, 
siostry, brata, 
babci, dziadka. 
Zabawa „Mało 
nas do 
pieczenia 
chleba”. 

Słuchanie 
piosenek o 
rodzinie. 

listopad/grud
zień 

V 

28.11-02.12 

ANDRZEJKI -
zwyczaje ludowe. 

Zapoznanie dzieci z tradycjami 
wieczorów andrzejkowych i 
tradycji Katarzynek - 
podobieństwa i różnice. 

Andrzejkowe zwyczaje ludowe 
– wykonanie dekoracji 
andrzejkowej oraz 
zgromadzenie niezbędnych 
rekwizytów do wróżb. 

Wykonanie dekoracji na 
zabawy  Andrzejkowe w 
świetlicy. 

Wróżby 
„Andrzejkowe”. 

Zabawy 
taneczne. 

 

 

 

Nauka 
piosenki 
„Andrzeju, 
Andrzeju”. 



Wdrażanie do wspólnej, 
wesołej zabawy, kształcenie 
właściwego stosunku do wróżb. 

 
grudzień I 

05.12-09.12 

Mikołajki 

 

Czytanie ciekawostek o 
Świętym Mikołaju. 

Kim był Święty Mikołaj? 
 
Redagowanie listu do Mikołaja, 
adresowanie kopert. 
 
Poznajemy legendę o Świętym 
Mikołaju z Mirry i wierzeń z nim 
związanych. 
Tradycje i zwyczaje 
mikołajkowe. 
 

Praca plastyczna –  
„Pojazd Świętego 
Mikołaja” - technika 
dowolna. 

Zabawy 
ruchowe na 
sali 
gimnastycznej. 

 

Zimowe 
piosenki 

grudzień II 

12.12-16.12 

Pomocnicy 
świętego Mikołaja 

Zapoznanie uczniów z ideą 
wolontariatu. 
 
Dlaczego warto pomagać i być 
życzliwym dla innych? – 
rozmowa kierowana. 

Wykonanie ozdób 
świątecznych na 
kiermasz 
bożonarodzeniowy. 

Zabawy przy 
muzyce. 

Słuchanie 
zimowych 
piosenek. 

grudzień III 

19.12-23.12 

Świąteczne 

Rozmowa na temat :„Tradycje i 
zwyczaje Świąt Bożego 
Narodzenia”. 

Rozmowy z uczniami o 

Wykonanie dekoracji 
świątecznych 

Zabawy na 
śniegu 

 

Słuchanie 
kolęd 



zwyczaje tradycjach i zwyczajach 
świątecznych w ich domach. 
 
Czytanie legendy o 
pochodzeniu choinki. 

grudzień IV 

26.12-30.12 

Nasza zima zła 

Obserwacja środowiska i zmian 
w nim następujących. 

Określanie nastroju związanego 
z aktualną pogodą. 

Mini konkurs śpiewu piosenek o 
zimie. 

”Zima „ - praca 
plastyczna - malowana 
pastą do zębów. 

 

Zabawy na 
świeżym 
powietrzu. 

Słuchanie 
kolęd. 

 

 
 
 
 
 
 
styczeń 

I 

02.01-06.01 

Powitanie Nowego 
Roku 2023 

 

Składanie sobie nawzajem 
życzeń Noworocznych. 

Odczytywanie Horoskopu na 
Nowy Rok. 

Sporządzanie listy postanowień 
noworocznych. 

Jakie mamy plany i marzenia 
noworoczne? 

 

Kolorowanka-kartki z 
kalendarza. 

Zabawy na 
śniegu. 

Śpiewanie 
piosenek o 
zimie. 



Pogadanka nt. sposobów 
witania Nowego Roku w 
różnych kulturach. 
 

styczeń II 

09.01-13.01 

Wesoły karnawał. 

Swobodne wypowiedzi dzieci 
nt. karnawału i zwyczajów, jakie 
się z nim wiążą. 

Bale karnawałowe dawniej i 
dziś – rozmowa kierowana. 

Wykonanie masek 
karnawałowych. 

Zabawy 
ruchowe z 
balonami. 

Zabawy przy 
muzyce. 

 

styczeń III 

16.01-20.01 

Pomóżmy  
zwierzętom 
przetrwać zimę. 

Pogadanka na temat udzielania 
pomocy zwierzętom w zimie. 

Sposoby dokarmiania zwierząt . 

Praca plastyczna – 
wydzieranka z gazety 
„Ptaki zimowe”. 

Gry i zabawy 
sportowe na 
sali 
gimnastycznej. 

Słuchanie 
piosenek o 
zwierzętach. 



styczeń IV 

23.01-27.01 

Dzień Babci, Dzień 
Dziadka. 

Bezpieczne ferie. 

Pogadanka o potrzebie 
okazywania szacunku i 
serdeczności dla ludzi 
starszych. 

„Moja babcia, mój dziadek” – 
rozmowa z dziećmi. 

„Jak okazać wdzięczność 
babciom i dziadkom?” – burza 
mózgów, praca w grupach. 
Prezentacja pomysłów. 

Pogadanka na temat 
bezpieczeństwa w czasie ferii. 

Jak ciekawie spędzić ferie 
zimowe, czyli pomysły na 
atrakcyjne wykorzystanie czasu 
wolnego. 

Dobre rady i przestrogi na ferie. 
 
Przypomnienie o zasadach 
bezpieczeństwa i umiejętnym 
korzystaniu z uroków zimy. 

„Portret moich 
dziadków”. 

Zabawy na 
śniegu. 

Piosenki 
naszych 
dziadków. 



luty I 

13.02-17.02 

Walentynki 

Nabywanie umiejętności 
mówienia o pozytywnych 
uczuciach oraz okazywania ich. 

Poznanie historii o Świętym 
Walentym. 
 
Pogadanka nt. „Kim był Święty 
Walenty?” 
 
Zwyczaj obchodzenia 
Walentynek. 
 
Układanie życzeń lub innych 
miłych wierszy dla wybranych 
osób. 

Wykonanie kartek 
walentynkowych, 
serduszek. 

 

Zabawy 
ruchowe na 
śniegu. 

 

Słuchanie 
nastrojowej 
muzyki. 

 

 II 

20.02-24.02 

Każdy ma jakiegoś 
bzika 

Przedstawienie własnych 
zainteresowań, hobby i pasji – 
swobodne wypowiedzi uczniów.  
Rozmowa na temat: „Dlaczego 
warto w życiu mieć pasję?”.  
„Czas wolny – jak go 
pożytecznie wykorzystać?” – 
burza mózgów 

Praca plastyczna pt. 
„Moje hobby”. 

Zabawy 
ruchowe na 
dworze. 

Nauka 
piosenki: 
”Każdy ma 
jakiegoś bzika  



luty/marzec III 

27.02-03.03 

Zdrowie i higiena 

Swobodne wypowiedzi dzieci 
nt. koleżeństwa, przyjaźni i 
miłości. 
 
Wyjaśnienie pojęć: higiena 
poranna i wieczorna toaleta. 

Jak dbać o czystość swojego 
ciała? – burza mózgów. 

Utrwalenie nawyku 
systematycznego dbania o 
higienę i czystość. 

Praca plastyczna –      „ 
Przybory do pielęgnacji 
zębów”. 

 

Zabawy z piłką 
na sali 
gimnastyczne. 

Nauka 
piosenki 
      „Szczotka, 
pasta, kubek”. 

marzec I 

06.03-10.03 

Sławne kobiety 

Zapoznanie z sylwetkami kobiet 
nauki, kultury i sztuki. 

Poznanie zasad dobrego 
zachowania względem kobiet. 

Kolorowanki związane z 
tematyką zajęć. Praca 
plastyczna; 
wykonywanie drobnych 
upominków dla pań, 
sióstr, mam w technice 
decoupageu. 

Zabawy 
ruchowe na 
boisku. 

Słuchamy i 
śpiewamy 
piosenki o 
kobietach i dla 
kobiet. 

marzec II 

13.03-17.03 

Skórzewo moja 
miejscowość 

Szukanie wiadomości w 
Internecie na temat Skórzewo - 
jego osobliwości, danych 
statystycznych, historii 
powstania. 

Najciekawsze miejsce w 
mojej miejscowości” - 
malowanie farbami . 

Zabawy  ze 
skakankami. 

Słuchanie 
muzyki ze 
znanych bajek 
i filmów. 

 
marzec III 

20.03-24.03 

Rozmowa nt. zmian 
zachodzących w przyrodzie 

Wykonanie gazetki 
tematycznej pt.: 
„Zwiastuny wiosny”. 

Zabawy 
ruchowe na 
boisku. 

„Wiosna” – 
słuchanie 
fragmentu „ 
Czterech pór 



Powitanie wiosny wiosną. 

Rozmowa o pierwszych 
oznakach wiosny, zwyczaje 
żegnania zimy i witania wiosny, 
poznanie tradycji „ topienia 
marzanny. 
 

Nowalijki – pierwsze wiosenne 
warzywa. 

roku” 
Vivaldiego. 

marzec IV 

27.03-31.03 

Przygotowujemy 
się do świąt 
wielkanocnych. 

Dzielenie się swoimi 
przeżyciami związanymi z 
okresem Świąt Wielkanocnych - 
swobodne wypowiedzi dzieci nt. 
świąt. 

Wykonanie ozdób 
świątecznych na 
kiermasz wielkanocny. 

Gry i zabawy 
na placu 
zabaw. 

MIX 
WIELKANOC
NY -  
PIOSENKI 
DLA DZIECI - 
ŚPIEWAJĄCE 
BRZDĄCE 
 

kwiecień I 

03.04-07.04 

Wielkanocne  
tradycje 

Zapoznanie dzieci z tradycjami i 
obrzędami wielkanocnymi oraz 
religijnego znaczenia Świąt 
Wielkanocnych. 

Potrawy wielkanocne w 
naszych domach. 
 

Poprawne redagowanie i 
pisanie życzeń świątecznych. 

Twórczość plastyczna o 
tematyce wielkanocnej: 
kurczaki, pisanki, 
zajączki. baranki, 
palma, koszyczki itp. 

Zabawy na 
świeżym 
powietrzu. 

MIX 
WIELKANOC
NY PIOSENKI 
DLA DZIECI - 
ŚPIEWAJĄCE 
BRZDĄCE 
 



Kwiecień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kwiecień 

II 

10.04-14.04 

Powrót  
skrzydlatych 
przyjaciół 

 

 

 

III 

17.04.-21.04. 

"Ziemia nasz dom" 

Rozwijanie spostrzegawczości 
poprzez obserwację otaczającej 
nas przyrody. 

Zapoznanie ze zmianami 
zachodzącymi w przyrodzie. 

Zapoznanie dzieci na 
podstawie wiersza pt: „Ptasie 
radio” z ptakami i ich nazwami.   

 

Jak można dbać o naszą 
planetę – swobodne 
wypowiedzi uczniów. 

Poznanie i utrwalenie pojęć: 
recycling, ekologia. 

Pogadanki o sposobach dbania 
o Ziemię, zwrócenie uwagi na 
konieczność oszczędzania 
wody, segregacji odpadów. 

Wyjaśnienie pojęcia 
„eksploatacja Ziemi”. 
Redagowanie przykazań 
ekologa. 

Pogadanka; Las jako dom 

Ptaki z origamii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Las”- domem zwierząt. 

Zabawy na 
boisku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabawy na 
boisku. 

Piosenki o 
ptakach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słuchanie 
piosenki 
„Ziemia wyspa 
zielona”. 



zwierząt i płuca ziemi. 

Woda – bezcenny skarb, czym 
jest woda dla wszystkich. 

Ziemia- nasz dom żywych 
organizmów, sposoby jej 
oszczędzania. 

 



 

 

kwiecień 

 

IV 

24.04-28.04 

O zachowaniu się 
przy stole 

 

 

 

Rozmowa nt. kultury 
zachowania się przy stole 
podczas różnych uroczystości 
oraz w dzień w czasie 
spożywania posiłków. 

Nauka nakrywania do stołu 
oraz higieny przed spożyciem 
posiłku. 
Uświadomienie uczniom, jak 
człowiek dobrze wychowany 
zachowuje się w różnych 
sytuacjach. 

 
 
Dekoracja stołu-
technika dowolna. 

 

 

Zabawy na 
placu zabaw. 

 

 

Słuchanie 
piosenki ZoZi 
- Savoir Vivre 
(z płyty 
"Ważne 
sprawy"). 
 

 

maj I 

01.05-05.05 

Konstytucja 

3 Maja 

 

Rozmowa nt. majowych świąt 
narodowych ( 1 maja,2 maja,3 
maja). Dlaczego je 
obchodzimy? 

Nasze symbole narodowe – 
godło i flaga. 
 
Znaczenie słowa Ojczyzna, 
poznajemy historię państwa 
polskiego i związane z nią 
legendy. 
 
Upowszechnianie wiedzy nt. 

Flaga polski -
wydzieranka. 

Zabawy 
ruchowe z 
piłką. 

Słuchanie i 
śpiewanie 
pieśni 
patriotycznych
.. 

 



świąt obchodzonych w maju. 
 

maj II 

08.05-12.05 

Książka mój 
przyjaciel 

Kształtowanie nawyków 
szanowania książek. 

Jak powstaje książka czyli od 
karteczki do książeczki. 
 

Wizyta w bibliotece szkolnej, 
rola bibliotekarza. 
 
Wartości poznawcze książek. 
 
Uświadomienie dzieciom 
ważnej roli bajek w życiu 
dziecka. 
 

Próby inscenizacji bajek – 
zabawa w teatr. 
 

Projektowanie okładki 
ulubionej książki 

Gry i zabawy 
rekreacyjne na 
placyku 
szkolnym. 

Słuchanie 
muzyki 
relaksacyjnej. 

 



maj III 

15.05-19.05 

Legendy polskie. 

Zapoznanie uczniów z treścią 
wybranych polskich legend. 

Kształtowanie umiejętności 
swobodnego wypowiadania się 
i sprawnego posługiwanie się 
językiem polskim. 

Czytanie legend o: - Lechu, 
Czechu i Rusie - Warszawskiej 
Syrence - Warszawskim 
Bazyliszku - Warsie i Sawie - O 
toruńskich piernikach. 

Rozmowa o treści poznanych 
legend. 

Wykonanie ilustracji do 
poznanych legend-
technika dowolna. 

 

Zabawy 
ruchowe na 
boisku. 

 

Słuchanie 
piosenki o 
smoku. 

maj IV 

22.05-26.05 

Uśmiech dla mamy 

Podkreślenie ważnej roli matki 
w rodzinie. 

Pogłębianie szacunku dla 
rodziców. 
 
Kształtowanie uczuć miłości i 
przywiązania do rodziców. 
 
Docenienie wartości prac 
domowych, które każdego dnia 
wykonują mamy, w jaki sposób 
możemy im pomóc. 

Prezent dla mamy-
zajęcia kreatywne 

Zabawy 
ruchowe na 
świeżym 
powietrzu 

Słuchamy i 
śpiewamy 
piosenki o 
mamie 



 
Mama – wyjątkowe słowo na 
świecie – wypowiedzi dzieci. 
 
Słowo mama w różnych 
językach. 

maj/czerwiec V 

29.05-02.06 

Dzień dziecka i 
dzień sportu 

Rozmowa nt. praw i 
obowiązków dzieci, relacji 
dziecko – dorosły, czytanie 
Konwencji Praw Dziecka. 

Rozmowa nt. obchodów Dnia 
Dziecka w Polsce i innych 
krajach. 
 
Zapoznanie z życiem i 
wyglądem dzieci z różnych 
stron świata. 
 
Podkreślenie znaczenia 
przyjaźni międzynarodowej. 
 
Zachęcanie do koleżeństwa, 
wzajemnej pomocy i 
życzliwości podczas zabaw. 
 
Rola Rzecznika Praw Dziecka – 
rozmowa kierowana. 
 

Dzieci z różnych stron 
świata -kolorowanki. 

Zabawy i gry 
zespołowe na 
świeżym 
powietrzu. 

 

Nauka 
piosenki „ 
Wszystkie 
dzieci nasze 
są”. 

 



Dzieciństwo bez przemocy – 
rozmowa nt. relacji między 
rodzicami a dziećmi. 
 
Zapoznanie dzieci z jedynym 
odznaczeniem nadawanym 
dorosłym przez dzieci – 
Orderem Uśmiechu. 
 

czerwiec I 

05.06-09.06 

Zakątki Polski 

Zapoznanie uczniów z mapą 
geograficzną Polski. 

Rozwijanie zainteresowań 
dotyczących własnego kraju. 

Poznanie legend dotyczących 
powstania wybranych miast 
Polski. 

Plakat promujący 
Polskę - praca techniką 
kolażu (kartki pocztowe, 
wycinki z gazet). 

Zabawy z piłką. 

 

Piosenki 
dobre na 
podróż. 

czerwiec II 

12.06-16.06 

Wakacje tuż,tuż 

Giełda wakacyjnych pomysłów. 
Gdzie zamierzam spędzić 
wakacje? – swobodne 
rozmowy. 

Swobodne wypowiedzi nt. - Jak 
przygotować się do podróży, co 
zabrać do plecaka? 

Moje wymarzone 
wakacje-malowanie 
farbami. 

 

Zabawy na 
świeżym 
powietrzu. 

Wakacyjne 
piosenki. 

czerwiec III 

19.06-23.06 

Bezpieczeństwo 

Pierwsza pomoc 
przedmedyczną  – zasady 
udzielania pierwszej pomocy, 

Plakat promujący 
bezpieczne wakacje 
 

Prezent dla taty 

Zabawy na 
zielonym 
boisku 

Słuchanie 
piosenek 
turystyczno – 
biwakowych. 



podczas zabaw 
wakacyjnych 
 

Dzień Ojca 

czyli co mogę zrobić sam? 

Bezpieczne i rozsądne 
korzystanie z kąpieli 
słonecznych i wodnych – 
rozmowa. 
 
Bezpieczne wakacje – burza 
mózgów, pogadanka. 
 

Rola ojca w rodzinie-
pogadanka. 

 


