
WRZESIEŃ 1. Poznajmy się – ja, moja rodzina, mój dom, szkoła, 
koledzy i koleżanki (Wzajemna prezentacja dzieci i 
wychowawców świetlicy; poznanie nowych kolegów i 
koleżanek.  
2. Gry i zabawy integracyjne, sprzyjające wzajemnemu 
poznaniu się dzieci.
3. Zapoznanie dzieci z pomieszczeniami i wyposażeniem 
świetlicy; omówienie dziennego rozkładu zajęć 
świetlicowych i zasad zachowania się oraz omówienie 
systemu nagrody i kary.
4. Plecak pełen wspomnień: wakacyjne pamiątki, 
pocztówka z wakacji, wspomnienia.
5. Bezpieczna droga do i ze szkoły – przypomnienie i 
omówienie zasad bezpieczeństwa na drodze oraz w 
kontaktach z obcymi.

PAŹDZIERNIK 1. Historia naszego państwa – legenda Warszawska, 
Krakowska, Poznańska.
2. Najpiękniejsze miejsca w stolicy.
3. Omówienie historii godła Polski.
4. Ilustrację do legend.
5. Zmiany zachodzące w przyrodzie – zabawy kreatywne 
z wykorzystaniem „Darów Jesieni” (żołędzie, kasztany, 
liście), kolaż. 

LISTOPAD 1.Święto zmarłych. Zapoznanie dzieci z polskimi 
zwyczajami i tradycją Zaduszek.
2. Jestem dobrym kolegą, koleżanką. Kto to jest 
człowiek życzliwy? - burza mózgów, Ogłoszenie 
konkursu na najlepszego kolegę, koleżankę w grupie.

3. Zabawa słowna Jesienne wymyślanki – w co się 
bawić, kiedy pada deszcz ?;
4. Wróżby Andrzejkowe.
5. Poszerzenie wiadomości na temat przygotowania się 
zwierząt do zimy. Jak należy opiekować się ptakami i 
zwierzętami w zimie ?- burza mózgów. 

GRUDZIEŃ 1. Witaj Święty Mikołaju. Wykonanie portretów św. 
Mikołaja. – Czytanie legend, opowiadań i wierszy.



2. Hej kolęda, kolęda - czyli święta tuż, tuż; - Święta w 
moim domu, jak pomagam mamie w świątecznych 
przygotowaniach; - Polskie tradycje i zwyczaje 
świąteczne.
3. Jak świętuje się w innych krajach? Poznajemy 
obrzędy z różnych stron świata.
4. Wykonywanie ozdób świątecznych na kiermasz, 
ubieranie choinki oraz słuchanie i nauka kolęd.

STYCZEŃ 1. W co się bawić – zabawy dobre i złe. Sposoby 
spędzania wolnego czasu w domu i na świeżym 
powietrzu oraz podczas ferii zimowych.
2. Święto trzech Króli - święto   religijne, prace  
plastyczne.
3. Powitanie nowego roku, plany i przemyślenia na cały 
nowy rok zapisane na papierze i schowane do 
tajemniczej skrzyni.
4. Pamiętamy o babciu i dziadku – wykonanie 
upominków.

LUTY 1.Dzień z moim ulubieńcem – dzieci rysują, lepią swoje 
zwierzęta domowe lub przynoszą ich zdjęcia. 
Opowiadają o nich.
2. Święto zakochanych – walentynki świetlicowe: 
zabawy dla zakochanych, konkursy, wykonanie kartek. 

4. Konkurs rzeźb śnieżnych (z nagrodami).
5. Kształtowanie nawyków eleganckiego zachowywania 
się przy stole.

MARZEC 1. Wspomnienia z ferii zimowych
2. Przywitanie pierwszego dnia wiosny 20.03.2014r. - 
wiosenne porządki.
3. Portret Pani Wiosny.
4. Dzień mężczyzny 10.03 i dzień kobiet 08.03 w 
świetlicy.



KWIECIEŃ 1. Przygotowanie symboli i ozdób wielkanocnych na 
kiermasz świetlicowy.
2. Dzień Ziemi – co o nim wiemy? Co trzeba zrobić? 
Konkurs plastyczny” Świat za 100 lat”.
3.Gry i zabawy edukacyjne.
4. Jak spędziłem Święta Wielkanocne? Pogadanka w 
kręgu.
5. Kim będę gdy dorosnę?
· poznajemy różne zawody,
· zwody zanikające i nowo powstające,
· praca moich rodziców,
· praca w mieście i na wsi,
· niebezpieczne zawody,
· cechy dobrego lekarza, nauczyciela, policjanta,

MAJ 1. Święto mojej Mamy – wykonywanie laurek, 
upominków.
2. Omówienie świąt majowych i ich historię.

CZERWIEC 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka:
· dzieci z różnych kontynentów, w co się lubią bawić,

· jak się mieszka tu i tam,
· z dziećmi o Prawach Dziecka, Prawa Dziecka na 
wesoło,
2. Dzień ojca, samodzielne napisanie wiersza za co Cię 
kocham tato,
3. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
4. Podróże kształcą:
· plany na wakacje,
· podróż moich marzeń,
· świat i kontynenty.

5. Witajcie bezpieczne wakacje:
· wakacyjne przestrogi (nad wodą, w lesie, w górach, w 
mieście, na wsi),
· dokąd lubimy jeździć na wakacje?
· jak pisać listy i kartki z wakacji?


