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         Rozdział 1. WSTĘP                                                                                                 

Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego                        

w Domaszowicach wynika ze Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego, Koncepcji Pracy, Roczny Plan Pracy. Treści programowe 

podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, 

dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do 

zainteresowań   i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez różnorodne metody pracy 

modelują sytuacje wychowawcze, integrują dzieci w grupie oraz stymulują ich 

twórczy rozwój i aktywność. Wychowankowie świetlicy szkolnej w Domaszowicach 

uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania 

właściwych decyzji, logicznego myślenia i pomocy koleżeńskiej. Kształcą uwagę, 

pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. 

W ciągu całego roku otrzymują systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne 

wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Świetlica przeznaczona dla uczniów 

dojeżdżających do szkoły z całej gminy, jednak w razie potrzeby mogą korzystać       

z niej również uczniowie mieszkający w Domaszowicach. Wychowawcy przykładają 

dużą wagę do działań integracyjnych, które pozwalają na asymilację nowoprzybyłych 

osób oraz nawiązywanie bliższych relacji między uczniami. Szczególnymi działaniami 

integracyjnymi, zwłaszcza na początku roku szkolnego, objęci są uczniowie klas 

pierwszych SP. Dzieci zostają zapoznane z regułami obowiązującymi na terenie 

szkoły, z regulaminem świetlicy i stołówki. Poprzez różnorodne zajęcia dzieci zostają 

wprowadzone   w środowisko szkolne, nawiązują relacje ze starszymi uczniami, 

którzy otaczają je opieką. 
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Rozdział 2. CELE, ZADANIA I FORMY PRACY                                   

OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY 

1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci. 

2. Przygotowanie dziecka do samodzielności, rozwijanie kreatywności                         
i innowacyjności uczniów. 

3. Pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów                   
i pasji. 

4. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków 
zdrowotnych. 

5. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych, 
kształtowanie postaw patriotycznych.  

6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. 

7. Wspieranie rozwoju dziecka. 

8. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków, wychowanie do wartości. 

9. Uczenie właściwego i bezpiecznego korzystania z dobra wspólnego i osobistego. 

10. Wpajanie dbałości o środowisko naturalne.  

11. Profilaktyka uzależnień, agresji i przemocy w szkole. 

12. Uświadamianie zagrożeń wynikających z powszechnego dostępu do Internetu, 
rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.  

13. Orientacja zawodowa, zainteresowania i predyspozycje zawodowe uczniów.  

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
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WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY: 

1. Mają zapewnioną i zorganizowaną opiekę wychowawczą. 

2. Kształtują właściwe postawy etyczno-moralne, wyrabiają osobowościowe cechy 

charakteru, takie jak:  pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie. 

3. Są wdrażani do samodzielnej pracy umysłowej. 

4. Mają zorganizowaną pomoc w nauce. 

5. Utrwalają wiadomości szkolne. 

6. Mogą liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności w nauce. 

7. Rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania intelektualne, artystyczne                 

i techniczne. 

8. Poznają właściwe sposoby spędzania czasu wolnego. 

9. Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym 

powietrzu. 

10. Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim 

środowisku. 

11. Dbają o dobre imię i honor szkoły. 

12. Szanują tradycje i symbole narodowe. 

13. Mają szacunek dla dobra wspólnego, jak i cudzej własności i pracy. 

14. Kształtują umiejętność właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody. 

15. Rozwijają poczucie estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażają 

zasady higieny osobistej. 
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16. Dbają o bezpieczeństwo własne i innych. 

 

 

 

Do zadań opiekuńczo- wychowawczych świetlicy szkolnej należą: 

1. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach pracy 

świetlicy. 

- otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz uczniów klas pierwszych, 

zwłaszcza dzieci sześcioletnie. 

2. Zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej (obiad) 

- zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów zasad kultury spożywania 

posiłku  

- kształtowanie właściwego zachowania się przy stole 

- eliminowanie niebezpiecznych zachowań 

- organizowanie dyżurów uczniowskich. 

3. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa 

- podczas dowozów 

- w drodze do i ze szkoły 

- podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych i przerw 

- podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych 

zagrożeń). 
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4. Tworzenie przyjaznej atmosfery 

- podmiotowe i indywidualne traktowanie 

- życzliwy stosunek 

- pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej 

samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu. 

5. Eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych 

- pomoc uczniom będącym ofiarami przemocy 

- zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania, ich monitorowanie 

- wskazywanie właściwych modeli zachowań 

- ścisła współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym. 

6. Udzielanie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i szkolnego 

- organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej 

- wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem 

- ukazywanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów 

- wskazywanie sposobów dobrego uczenia się. 

7. Pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu 

- rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (intelektualnych, artystycznych, 

technicznych, sportowych) 
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- rozwijanie samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy           

i inwencji twórczej 

- przygotowanie do życia w społeczeństwie, kształtowanie postaw społecznych, które 

sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia             

w grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami 

postępowania. 

8. Kształtowanie pozytywnych postaw i wychowanie do wartości poprzez planowe 

oddziaływanie na postawy moralno- społeczne dzieci 

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim 

środowisku - w różnych sytuacjach życiowych 

- kształtowanie właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech charakteru 

(koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność, uczciwość, 

uprzejmość, tolerancyjność itp.) 

- wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie 

- wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów 

- wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego 

- ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych 

- wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy 

- budzenie i rozwijanie i poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz 

wdrażanie zasad higieny osobistej. 

9. Przeciwdziałanie powstawaniu trudności wychowawczych i niedostosowania 

społecznego 

- Zbieranie informacji na temat przebiegu rozwoju psychofizycznego wychowanków 
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- dobieranie odpowiednich metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

przejawiających trudności wychowawcze 

- nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem 

szkolnym 

- eliminowanie sytuacji stresowych przez tworzenie właściwej atmosfery zajęć, 

odpowiedniego stylu kierowania grupą. 

10. Stosowanie ciekawych form zajęć świetlicowych, stosowanie metod 

poszukujących, problemowych ( praktycznego działania) mających wpływ na proces 

rozwoju dzieci w wieku szkolnym. 

- stwarzanie okazji do satysfakcji z dobrze wykonanej pracy – nagradzanie, 

organizowanie wystaw prac dziecięcych 

11. Rozwój samorządności wychowanków 

- poznawanie obowiązków i praw wychowanka świetlicy 

- wdrażanie do pracy na rzecz szkoły i świetlicy (np. dekoracje) 

- wdrażanie do podejmowania inicjatyw i odpowiedzialności za wykonanie 

konkretnych zadań 

- przestrzeganie regulaminu świetlicowego. 

12. Kształtowanie umiejętnego korzystania z mediów 

- wskazanie zagrożeń niewłaściwego korzystania z telefonu, komputera, Internetu 

- zachęcanie do odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu 

- zachęcanie do selekcyjnego sposobu oglądania programów telewizyjnych - bez 

agresji, przemocy, wulgarnego słownictwa, adekwatnych do wieku odbiorcy, 

bogatych w treści edukacyjne 
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- wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu- książka, 

czasopismo. 

13. Rozwijanie czytelnictwa poprzez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem; 

kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem stwarzać młodzieży jak 

najwięcej przestrzeni do kontaktu z książką oraz zachęcać młodych ludzi do 

korzystania z zasobów bibliotek szkolnych i publicznych, konkursy czytelnicze dla 

uczniów. 

14. Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów 

- Wszystkich Świętych 

- andrzejki 

- mikołajki,  

- zwyczaje bożonarodzeniowe 

- kiermasz świąteczny 

- walentynki 

- karnawał 

- pierwszy dzień wiosny 

- zwyczaje wielkanocne 

- Dzień Babci, Dziadka 

- Dzień Matki, Dzień Taty 

- Dzień Dziecka 

Zajęcia świetlicowe przyjmują następujące formy pracy: 

- zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki, 

puzzle, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, 

sklejanie i wyklejanie, szycie i wyszywanie, modelowanie, origami itp.) 
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- zajęcia muzyczne, ruchowe z elementami choreografii (zabawy taneczne, zabawy 

ruchowe przy muzyce itp.) 

- zajęcia sportowo-turystyczne (gry i zabawy sportowe i ruchowe w sali i na boisku 

szkolnym, wycieczki itp.) 

- zajęcia czytelniczo-medialne ( czytanie prasy dla dzieci i młodzieży, bajek, baśni, 

opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, korzystanie           

z programów komputerowych itp.) 

- zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, profilaktyczne (rozmowa, 

pogadanka, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne). 

- zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań i pasji (zabawy tematyczne, 

konkursy, quizy, 

układanie i rozwiązywanie krzyżówek, zagadek itp.) 

- (zajęcia w grupie, odrabianie prac domowych, karty pracy, gry dydaktyczne itp.) 

- gry i zabawy (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym, gry dydaktyczne i 

edukacyjne) 

- relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, wolne zabawy dzieci, oglądanie 

bajek, spacery itp.) 

- imprezy i uroczystości świetlicowe i szkolne. 

Rozdział 4. ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA SZKOŁY         

PODSTAWOWEJ 

TEMAT TYGODNIA ZADANIA I CELE 

WRZESIEŃ 

1. Poznajemy się  Rozwijanie umiejętności 
komunikowania się, budowanie 
więzi i integracja grupy. 
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2. Jesteśmy grupą  Kształtowanie postawy szacunku 
do kolegów, nauczycieli i mienia 
szkoły. 

3. Bezpieczny uczeń  Zapoznanie uczniów z zasadami 
ruchu drogowego, w drodze do i ze 
szkoły. 

 Przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących na 

terenie szkoły. 

 Uświadomienie zagrożeń. 

4. „ W zdrowym ciele zdrowy duch”  Rozwijanie prawidłowej sprawności 
fizycznej i kształtowanie zdrowego 
stylu życia. 

 Wyrabianie nawyków zdrowego 
odżywiania i przestrzegania zasad 
higieny w domu i w szkole. 

5. Dzień Chłopaka 30.09  Pamięć o kolegach ze świetlicy- 
kultywowanie tradycji. 

 Poznajemy cechy ludzkie, 
zachęcanie do właściwych relacji 

koleżeńskich.  

 Swobodne wypowiedzi uczniów o 
cechach sympatycznego chłopaka. 

6. Sprzątanie świata 

 

 Akcje na rzecz poszanowania 
środowiska. „Drugie życie 
odpadów” praktyczne 
wykorzystanie codziennych 
„odpadów”. Recykling – tworzenie 
zabawek. 

PAŹDZIERNIK 

1. Śladami jesieni 

 

 Uwrażliwienie na zmiany 
zachodzące w przyrodzie, 
określenie charakterystycznych 
cech jesieni. 

 Rozwijanie zdolności plastycznych i 
wrażliwości na piękno przyrody. 

 Dary jesieni- tworzenie ludzików. 
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 Słuchanie utworów o tematyce 
jesiennej; m.in Vivaldi Cztery Pory 
Roku "Jesień". 

2. Dzień Edukacji Narodowej 14.10  Kształtowanie postawy szacunku 
dla pracy nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  

 Doskonalenie wzajemnej 
komunikacji między nauczycielami 
a uczniami. 

3. Prawa człowieka  Zapoznanie z terminami godność i 
wolność. 

 Przedstawienie podstawowych 
praw człowieka. 

4. Gry i zabawy logiczne  Rozwijanie logicznego myślenia 
oraz myślenia przyczynowo- 
skutkowego. 

 

5. „Ślepy zaułek” - UZALEŻNIENIE 

Używki i ich szkodliwość 
(współpraca z pedagogiem 
szkolnym) 

(klasy VI-VIII) 

 Kształtowanie właściwej postawy 
wobec używek - uczenie się 
postawy asertywnej. 

 Ukazanie skutków zażywania 

używek. 

 Wykonanie plakatu propagującego 
właściwy stosunek do używek oraz 
o skutkach nałogów. 

6. Święto dyni  Zajęcia warsztatowe. 

 

LISTOPAD 

1. Pamięć o tych, którzy odeszli - 
tradycje i symbolika uroczystości 
Wszystkich Świętych  

 Poznanie historii powstania 
uroczystości Wszystkich Świętych, 
poznanie obrzędów i tradycji. 

 Wyrabianie poczucia szacunku i 
życzliwości w stosunku do innych 
ludzi. 

 Savoir vivre w miejscach 
publicznych i na cmentarzu. 

2. Ponadczasowe wartości literatury  Rozwijanie zainteresowań 
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czytelniczych.  

 Mój ulubiony bohater z książki-
prace plastyczne. 

3. Święto Niepodległości  Rozbudzanie poczucia więzi z 

własnym narodem. 

 Kształtowanie systemu wartości 
oraz postawy patriotycznej. 

4. Dzień Pluszowego Misia 25. XI 

(klasy I-IV) 

 Zapoznanie z historią powstania 
święta Pluszowego Misia. 
Oglądanie bajek ze znanymi 

misiami. 

 Integracja dzieci, zabawy z muzyką 
i pluszakami.  

5. Andrzejki  Zapoznanie dzieci z tradycjami 
wieczorów andrzejkowych. 

 Zabawy andrzejkowe. 

 

GRUDZIEŃ 

 

1. Z kulturą za pan brat „ Magiczne 
słowa” 

 

 Kształtowanie zasad kultury 
osobistej i szacunku do innych. 

 Wdrażanie uczniów do zachowań 
kulturalnych w różnych sytuacjach 
społecznych. 

 Kultura osobista na co dzień. 

 Zwroty grzecznościowe, kultura 
słowa. 

2. Światowy Dzień AIDS – 01 XII 

Złudne szczęście, czyli pułapka, jaką 
jest narkotyk.  

(klasy VI-VII) 

 

 

 

 

 Uświadomienie zagrożeń 
związanych z chorobą AIDS i 
możliwości zakażenia wirusem HIV. 

 Konkurs wiedzy HIV/AIDS dla 
gimnazjum 

 Pokazanie możliwych zachowań 
wobec osób chorych.  

 Nauka tolerancji. 

 Poznanie przyczyn i skutków 
sięgania po narkotyki oraz definicji 
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„narkotyk”.  

 Kształtowanie właściwego stosunku 
do własnego zdrowia. 

3. Kiermasz bożonarodzeniowy 

 

 

 

 Zbieranie pomysłów , wykonywanie 
ozdób choinkowych, stroików, 
wieńców adwentowych na 

kiermasz. 

 Rozwijanie zdolności artystycznych 
dzieci. 

 Co wiemy o aniołach? 
Wykonywanie aniołów różnymi 
technikami. 

 Organizacja Kiermaszu 
Świątecznego. 

4. Choinkowe i świąteczne radości 

 

 

 Poznajemy tradycje i zwyczaje 
związane ze świętami Bożego 
Narodzenia. 

 Święta Bożego Narodzenia w 
różnych krajach. 

 Przypomnienie o przestrzeganiu 
zasad bezpieczeństwa podczas 
zabaw na śniegu oraz na lodzie.  

 Tworzenie świątecznego nastroju w 
świetlicy. 

 Warsztaty dekorowania pierników 
świątecznych. 

 Organizacja Kiermaszu 
Świątecznego. 

 

STYCZEŃ( FERIE ZIMOWE 28.01- 10.02.2018r.) 

1. Nowy rok – karnawał czas zacząć 

 

 Tradycje noworoczne i zwyczaje 

karnawałowe. 

 Występy karaoke. 

2. Dzieci w sieci –niebezpieczeństwo 
w cyberprzestrzeni 

 

 Uświadamianie zagrożeń 
wynikających z powszechnego 
dostępu do Internetu - akcja 
„Sieciaki”, prezentacje 
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multimedialne. 

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych 
uczniów. 

3. Sposoby rozwiązywania konfliktów 

Charakterystyka zjawisk przemocy 

 

 Kształtowanie postawy szacunku 
do innych i asertywności. 

 Zapoznanie ze znaczeniem słów: 
honor, godność, konflikt. 

 Kształcenie wrażliwości uczniów na 
różnego rodzaju zagrożenia 
występujące w kontaktach z 
rówieśnikami. 

4. Bezpieczne ferie zimowe 

( Współpraca z biblioteką szkolną) 

 Propozycje na ferie. 

 Sposoby aktywnego i biernego 
spędzania wolnego czasu. Książka 
dobra na nudę. Tworzenie listy 

ciekawych książek na ferie. 

 Przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa zimą. 

 

LUTY 

1.Aktywny wypoczynek i jego zalety  Zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu. 

 Sposoby aktywnego spędzania 
czasu wolnego. 

 Rozwijanie prawidłowej postawy i 
sprawności fizycznej. 

2.Walentynki  Budowanie postawy 
odpowiedzialności w relacji chłopak 
– dziewczyna. 

 Uświadomienie konieczności 
wyrażania miłości naszym bliskim. 

3. Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego – 21.02 

 

 Kształcenie umiejętności 
poprawnego posługiwania się 
językiem ojczystym - potyczki 
językowe, zabawy słowem. 

4. Sąd nad książką  Dlaczego warto czytać książki? 
gazetka ścienna. 
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 Różnice pomiędzy czytaniem 
książek a oglądaniem filmów. 

 

MARZEC 

1. Pomagamy młodszym w nauce 

 

 Rozwijanie umiejętności 
samodzielnej nauki. 

 Pomoc w nauce, w odrabianiu prac 
domowych młodszym kolegom i 
koleżankom.  

 Wpajanie pomocy koleżeńskiej, 
organizowanie grup pomocy, 
wpajanie życzliwości do uczniów 
mniej zdolnych. 

2. Dzień Kobiet 

Dzień Mężczyzn 10.03 

 Kto jest damą, a kto dżentelmenem 
– zasady dobrego zachowania. 
Kształtowanie kultury uczniów. 

 Gazetka ścienna. 

3. Europejski Dzień Mózgu – 18.03 

 

 Propagowanie wiedzy na temat 
mózgu. 

 Metody, techniki doskonalenia 

pamięci. 

 Zabawy pobudzające do 
logicznego myślenia. 

4. Powitanie wiosny  Wykonanie wiosennej dekoracji 
świetlicy, obchody 1-go dnia 
wiosny.  

5. Wielkość i tajemnica Świąt 
Wielkanocnych.  

 

 Religijny i kulturowy aspekt Świąt 
Wielkanocnych.  

 Symbolika święconki, Święta 
Wielkanocne w kulturach innych 
narodów. 

 Wykonanie gazetki 
okolicznościowej.  

 Prace plastyczno-techniczne-
zdobienie cekinami jajka 
wielkanocnego. 

 

KWIECIEŃ 
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1. Mój wypoczynek 

 

 Sposoby aktywnego spędzania 

czasu wolnego przez uczniów. 

 Organizacja czasu wolnego. 

 

2. Dzień Ziemi – chrońmy 
środowisko 

 Kształtowanie postaw 
proekologicznych. 

 Dbałość o porządek wokół szkoły.  

 Co zanieczyszczenia robią z 
środowiskiem?  

3. Moja ulubiona książka  Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, 
ilustrator, okładka, introligator. 

 Rozbudzenie zainteresowań 
czytelniczych. Baśnie znane i 
nieznane. Audiobook, ebook 
nowoczesna metoda słuchania i 
czytania książek. Doskonalenie 
umiejętności uważnego słuchania i 
opowiadania. 

 Akcja czytelnicza „Dzieci- 
Dzieciom”. Wyjście do Przedszkola 
Publicznego w Domaszowicach.  

 

MAJ 

1. Święto Konstytucji  

 

 Kształtowanie postaw 
patriotycznych,. 

 Wyrabianie szacunku wobec 
tradycji, kultury i historii narodu. 

2. Uczymy się myśleć  Rozwijanie umiejętności 
abstrakcyjnego i logicznego 
myślenia. Gry i zabawy logiczne.  

3. Anoreksja i bulimia 

(klasy VI-VIII) 

 Groźne choroby XXI wieku, 
przyczyny, skutki, jak im 

przeciwdziałać. 

 Propagowanie profilaktyki 
prozdrowotnej. 

4. Dobromira lubimy słabszych 
chronimy  

 Profilaktyka agresji i przemocy w 
szkole. 
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( współpraca z pedagogiem 
szkolnym) 

 

 Nabywanie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach „trudnych”. 

 Zapoznanie z konsekwencjami 
agresji. 

5.Dzień Matki i Ojca  Rola rodziców w moim życiu. 

 Pogadanka na temat szacunku do 

rodziców.  

 Laurki i życzenia. Kultura składania 
życzeń i wręczania prezentów. 
Prezenty niematerialne. 

 

CZERWIEC 

1. Dzień Dziecka,  

Akcja Cała Polska czyta dzieciom 

 

 

 Prawa i obowiązki dzieci i 
młodzieży- zapoznanie z 
Konwencją Praw Dziecka. 

 Rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych- wizyta w bibliotece 
szkolnej i gminnej.  

 Gry i zabawy. Rozwijanie 

prawidłowej sprawności fizycznej. 

 Aktywny wypoczynek na świeżym 
powietrzu 

2. Kultura życia codziennego 

 

 

 Umiejętność porozumiewania się i 
współpracy. 

 Wyrabianie postawy szacunku 
wobec starszych. 

3.  Orientacja zawodowa 
(klasy VII, VIII) 
 

 Kim będę w przyszłości? Nasze 
zainteresowania i predyspozycje 
zawodowe. 

 Cechy usposobienia i 
temperamentu.  

4.Bezpieczne wakacje  

 

 Pogadanka o bezpieczeństwie 
podczas wakacji. 

 Prace plastyczne: ”Bezpieczne 
wakacje”. 



Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Żeromskiego 

w Domaszowicach 
 

19 
 

 

Rozdział 5. ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ     

 DLA ODDZIAŁU GIMNAZJALNEGO 

 

TEMAT TYGODNIA ZADANIA I CELE 

 

WRZESIEŃ 

1. Nasze wspomnienia z wakacji  Wspominamy najciekawsze 
wakacyjne przygody. 

 

2. Bezpieczny uczeń  Uwrażliwianie uczniów na 
niebezpieczne miejsca dla 
poruszających się po jezdni. 

 Przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących na 
terenie szkoły: korytarzu, toalecie, 
sali gimnastycznej, szatni, 
stołówce. 

 Przeprowadzenie pogadanki na 
temat bezpiecznego zachowania na 

terenie szkoły.  

 Przypomnienie praw i obowiązków 
uczniów uczęszczających do 

świetlicy szkolnej. 

3. W zdrowym ciele zdrowy duch  Edukacja prozdrowotna, wyrabianie 
nawyków zdrowego odżywiania, 
przestrzeganie zasad higieny w 
domu i w szkole.  

 Jak ustrzec się przed grypą-
pogadanka. 

 Higiena ciała- profilaktyka . 

 Aktywny wypoczynek i jego zalety, 
sposoby aktywnego spędzania 
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czasu wolnego, rozwijanie 
prawidłowej postawy i sprawności 
fizycznej. 

4. Sprzątanie świata  Akcje na rzecz poszanowania 
środowiska. „Podaj dalej… Drugie 
życie odpadów” praktyczne 
wykorzystanie codziennych 
„odpadów”-prezentacja 
multimedialna. 

 Pozyskiwanie książek do świetlicy 
w ramach akcji „Podaruj książce 
drugie życie”. 

5. Dzień Chłopaka 30.09 

Rola autorytetu w moim życiu 

 Pamięć o kolegach ze świetlicy- 
kultywowanie tradycji.  

 Poznajemy cechy ludzkie, 
zachęcanie do właściwych relacji 
koleżeńskich.  

 Swobodne wypowiedzi uczniów o 
cechach sympatycznego chłopaka- 
jakie cechy posiada dżentelmen.  

 Autorytet -dyskusje i pogadanki z 
uczniami. 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Czy znasz już swoje prawa i 
obowiązki? 

Deklaracja Praw Człowieka 

 

 Uświadomienie, że każdy człowiek 
posiada niezbywalną godność, z 
której wynikają jego prawa i 
wolności. 

 Przedstawienie podstawowych 

praw człowieka. 

 Zwrócenie uwagi na aktualność 
problemu łamania praw człowieka 
w świecie. 

 

2. Dzień Edukacji Narodowej 14.10 

 

 Wyrabianie szacunku dla pracy 
nauczycieli i innych pracowników 
szkoły. 

 Kształtowanie umiejętności 
precyzowania własnych oczekiwań 
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względem innych ludzi, 
umiejętności obiektywnej oceny i 
samooceny.  

 Doskonalenie wzajemnej 
komunikacji między nauczycielami 
a uczniami. 

 Portret współczesnego nauczyciela. 

3. „Ślepy zaułek” - UZALEŻNIENIE 

Używki i ich szkodliwość 
(współpraca z pedagogiem 
szkolnym) 

 Kształtowanie właściwej postawy 
wobec używek - uczenie się 
postawy asertywnej.  

 Ukazanie skutków zażywania 
używek.  

 Wykonanie plakatu propagującego 
właściwy stosunek do używek oraz 
o skutkach nałogów. 

4. Uczymy się oszczędzać   Poznanie najważniejszych 
powodów, dla których powinno się 
oszczędzać. 

 Jak planować osobiste finanse? - 
pogadanka. 

 Zapoznanie z różnymi sposobami 
oszczędzania oraz dopasowanie 

ich do osobistych potrzeb. 

 Uświadomienie korzyści i zagrożeń 
wynikających z zadłużania się. 

 
 

LISTOPAD 

1. Pamięć o tych, którzy odeszli - 
tradycje i symbolika Uroczystości 
Wszystkich Świętych  

 Poznanie historii powstania 
Uroczystości Wszystkich świętych, 
poznanie obrzędów i tradycji. 

 Savoir vivre w miejscach 
publicznych i na cmentarzu. 

 Uzmysłowienie sensu i kolei życia 
ludzkiego. 

2. Co to znaczy: „Być patriotą?” - 

Obchody Dnia Niepodległości (11.11) 

 

 Poznanie i poszanowanie symboli 
narodowych. 

 Poznanie postaci, bohaterów, 



Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Żeromskiego 

w Domaszowicach 
 

22 
 

którzy walczyli o wyzwolenie 

naszego kraju. 

 Kształcenia poczucia 
przynależności narodowej. 

 Uświadomienie znaczenia wolności 
i suwerenności narodowej. 

3. Z kulturą za pan brat „ Magiczne 
słowa” 

 Kształtowanie zasad kultury 
osobistej i szacunku do innych. 

 Wdrażanie uczniów do zachowań 
kulturalnych w różnych sytuacjach 
społecznych. 

 Kultura osobista na co dzień. 

 Zwroty grzecznościowe, kultura 
słowa. 

4. Jak się uczyć? - Metody 
efektywnego uczenia się oraz nauka 
szybkiego czytania. 

 Poznanie uwarunkowań 
psychofizycznych i sposobów 
uczenia się. 

 Dobór metody uczenia się.  

 Predyspozycje do nauki w ciągu 
dnia i tygodnia. Właściwe 

rozplanowanie nauki w czasie.  

 Problem zmęczenia, znużenia i 
przemęczenia. 

5. Nadchodzi czas niezwykły  Zapoznanie z tradycjami wieczorów 
andrzejkowych. 

 

GRUDZIEŃ 

1.Światowy Dzień AIDS – 01 XII 

Złudne szczęście, czyli pułapka, jaką 
jest narkotyk.  

 

 

 

 

 Uświadomienie zagrożeń 
związanych z chorobą AIDS i 
możliwości zakażenia wirusem HIV. 

 Pokazanie możliwych zachowań 
wobec osób chorych.  

 Nauka tolerancji. 

 Poznanie przyczyn i skutków 
sięgania po narkotyki oraz definicji 
„narkotyk”.  
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2. Dlaczego lubimy Mikołajki? 

Czas obdarowywania 

 Kształtowanie właściwego stosunku 
do własnego zdrowia. 

 

 Tradycje i zwyczaje związane z 
Mikołajkami. 

 Kim był św. Mikołaj?  

 Przyjmowanie i dawanie prezentów. 
Sens obdarowywania innych. 

 Akcja charytatywna Szlachetna 
Paczka. 

3. Kiermasz bożonarodzeniowy 

Dzień Anioła 

 Zbieranie pomysłów , wykonywanie 
ozdób choinkowych, stroików, 
wieńców adwentowych na 
kiermasz. 

 Co wiemy o aniołach? 
Wykonywanie aniołów różnymi 

technikami. 

 Organizacja Kiermaszu 
Świątecznego. 

4. Choinkowe i świąteczne radości  Poznajemy tradycje i zwyczaje 
związane ze świętami Bożego 
Narodzenia. 

 

 Święta Bożego Narodzenia w 
różnych krajach. 

 Przypomnienie o przestrzeganiu 
zasad bezpieczeństwa podczas 

zabaw na śniegu oraz na lodzie.  

 Tworzenie świątecznego nastroju w 
świetlicy. 

 

 

STYCZEŃ( FERIE ZIMOWE 28.01-10.02) 

1. Nowy rok – karnawał czas zacząć  Tradycje noworoczne i zwyczaje 
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 karnawałowe. 

 

2. Aktywny wypoczynek i jego zalety   Zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu. 

 Sposoby aktywnego spędzania 
czasu wolnego. 

 Rozwijanie prawidłowej postawy i 
sprawności fizycznej. 

3. Jak spędzę ferie zimowe?  

 

 Propozycje na ferie. 

 Sposoby aktywnego i biernego 
spędzania wolnego czasu. Książka 
dobra na nudę. Tworzenie listy 

ciekawych książek na ferie. 

 Przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa zimą. 

 

 

LUTY 

1. Młodzież w sieci –
niebezpieczeństwo w 
cyberprzestrzeni 

 Uświadamianie zagrożeń 
wynikających z powszechnego 
dostępu do Internetu. 

2.Walentynki  Budowanie postawy 
odpowiedzialności w relacji chłopak 
– dziewczyna. 

 Dyskusja na temat prawidłowych 
relacji w związkach chłopców z 
dziewczętami.  

 Dekoracja świetlicy, słuchanie 
utworów o tematyce miłosnej. 

3. Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego – 21.02 

 

 Bogactwo różnorodności językowej 

świata i promocja wielojęzyczności. 

 Potyczki językowe- dbamy o 
poprawność języka polskiego. 

4. Pomagamy młodszym w nauce 

 

 Rozwijanie umiejętności 
samodzielnej nauki. 

 Pomoc w nauce, w odrabianiu prac 
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domowych młodszym kolegom i 

koleżankom.  

 Wpajanie pomocy koleżeńskiej, 
organizowanie grup pomocy, 
wpajanie życzliwości do uczniów 
mniej zdolnych.  

 

MARZEC 

1. Dzień Kobiet 

Dzień Mężczyzn 10.03 

 

 Gazetka okolicznościowa. 

 Kto jest damą, a kto dżentelmenem 
– zasady dobrego zachowania 
względem kobiet.  

2. Europejski Dzień Mózgu – 18.03 

 

 Propagowanie wiedzy na temat 
mózgu. 

 Metody, techniki i systemy 
doskonalenia pamięci. 

 Zabawy pobudzające do logicznego 
myślenia. 

3. Powitanie wiosny  Wiosenne porządki wokół szkoły. 

 Wykonanie wiosennej dekoracji 
świetlicy, obchody 1-go dnia 
wiosny. 

4. Wielkość i tajemnica Świąt 
Wielkanocnych 

 

 Religijny i kulturowy aspekt Świąt 
Wielkanocnych.  

 Symbolika święconki, Święta 
Wielkanocne w kulturach innych 
narodów. 

 Wykonanie gazetki 
okolicznościowej. 

 

KWIECIEŃ 

1. Mój wypoczynek 

 

 Sposoby spędzania czasu wolnego 
przez uczniów. 

 Organizacja czasu wolnego. 

2. Moje podróże  Opowiadania uczniów o swoich 
podróżach. 

 Kraje, które warto zwiedzić, 
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gazetka. 

3. Dzień Ziemi – chrońmy 
środowisko 

 Kształtowanie postaw 
proekologicznych. 

 Dbałość o porządek wokół szkoły.  

 Co zanieczyszczenia robią z 
środowiskiem?  

4. Moja ulubiona książka  Dlaczego warto czytać książki? 

 Różnice pomiędzy czytaniem 
książek a oglądaniem filmów. 

 

 

MAJ 

1. Święto Konstytucji  

 

 Kształtowanie postaw 
patriotycznych. 

 Wyrabianie szacunku wobec 

tradycji, kultury i historii narodu. 

 Wykonanie gazetki 
okolicznościowej z okazji Święta 
Konstytucji 3 maja . 

2. Anoreksja i bulimia  Groźne choroby XXI wieku, 
przyczyny, skutki, jak im 

przeciwdziałać. 

 Propagowanie profilaktyki 
prozdrowotnej. 

3. Kształtowanie pozytywnej 
samooceny 

 

 

 Poczucie własnej wartości.  

 Rola pozytywnego myślenia 
poczucie własnej wartości, a 
szacunek do drugiego człowieka. 

 Tworzenie piramidy wartości. 

4. Agresja – jak radzimy sobie z 
przemocą?  

( współpraca z pedagogiem 
szkolnym) 

 Nabywanie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach „trudnych”. 

 Poznanie sposobów 
przeciwdziałania agresji. 

 Poznanie zachowania agresywnego 
i asertywnego. 
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 Zapoznanie z konsekwencjami 
agresji. 

5.Dzień Matki i Ojca  Rola rodziców w moim życiu. 

 Pogadanka na temat szacunku do 
rodziców. 

 
 

CZERWIEC 

1.Dzień Dziecka,  

Akcja Cała Polska czyta dzieciom 

 Prawa i obowiązki dzieci i 
młodzieży- zapoznanie z 
Konwencją Praw Dziecka. 

 Godność i honor dziecka, szanse i 
zagrożenia współczesnej 
młodzieży.  

 Wpływ czytanych książek na 
kształtowanie charakteru.  

 Jaką rolę w moim życiu odgrywa 

książka? 

 Czytanie bajek młodszym kolegom 
ze szkoły podstawowej. 

2. Orientacja zawodowa  Kim będę w przyszłości, nasze 
zainteresowania predyspozycje 

zawodowe. 

 Cechy usposobienia i 
temperamentu. 

3. Kultura życia codziennego  Umiejętność porozumiewania się i 
współpracy. 

 Wyrabianie postawy szacunku 
wobec starszych. 

4. Bezpieczne wakacje   Pogadanka o bezpieczeństwie 
podczas wakacji. 

 

Opracowała:  
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Natalia Matysik 


