
Polska – mój dom. 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

05 - 09.11.2017r.     Opracowała: Anna Zdunek

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne

Gry i zabawy

5 listopada – Dzień Postaci z 
Bajek – rozmowa na temat 
ulubionych bajek.

Rozmowy z dziećmi na temat 
historii państwa polskiego, 
wyjaśnienie, co oznaczają 
pojęcia: „Naród” (wspólny język, 
historia, kultura), „Niepodległość”

Przypomnienie znaczenia 
symboli narodowych (godło, 
flaga, hymn).

Burza mózgów: „Co to znaczy 
być patriotą?”.

Przybliżenie sylwetek sławnych 
polaków z różnych dziedzin tj. 
kultura, polityka, nauka, sztuka, 
sport, ...

Wędrujemy palcem po polskiej 
mapie, wskazanie na mapie 
poprzednich i aktualnej stolicy 
Polski.

Zapoznanie dzieci z polskimi 
legendami.

Przypomnienie i utrwalenie 
hymnu narodowego. Wspólne 
śpiewanie.

Słuchanie piosenek ludowych.

Słuchanie patriotycznych pieśni 
polskich.

Słuchanie utworów muzycznych 
Fryderyka Chopina.

„Nasze godło” – wykonanie 
godła polskiego z kółeczek 
origami.

„Kotyliony” – wykonanie 
kotylionów z papieru.

„Polska” - wyklejanka.

„Legendy Polskie” – rysowanie 
kredkami ilustracji do 
przeczytanych legend.

„Nasza Wolna Polska” – 
wykonanie plakatów na Święto 
Niepodległości

Zagadki „Co to za bajka?”

Zagadki geograficzne „Co to za 
miasto?”.

Zabawy świetlicowe m.in.:
- Dyrygent
- Zbijak
- Wyścigi rzędów
- Piłka parzy

Gry i zabawy z chustą klanza.

Zabawy ruchowe przy muzyce.



Na przekór jesiennej szarudze.

12 - 16.11.2017r.           Opracowała: Anna Zdunek

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne

Gry i zabawy

Rozmowa z dziećmi na temat 
zmian zachodzących w przyrodzie 
późną jesienią oraz występujących 
zjawisk atmosferycznych tj. 
deszcz, mżawka, mgła, obniżająca 
się temperatura, skracająca się 
długość dnia.

Czytanie i omówienie wierszy E. 
Szelburg- Zarembina „Szara 
godzina”, „Słota”, D. Wawiłow 
„Człowiek ze złotym parasolem”, 
J. Czechowicz „Jesień”.

Czytanie i rozmowa na temat 
opowiadania G. Waltera „Historia 
podróży człowieka w kropli 
deszczu”.
Wyjaśnienie obiegu wody w 
przyrodzie.

Zajęcia relaksacyjne przy 
muzyce poważnej 
Vivaldiego Koncert III F-dur 
Jesień.

Zabawy ruchowe przy 
piosenkach o tematyce 
jesiennej m.in. „Chodzi jesień 
już po lesie”, „Jarzębina”.

Nauka piosenki „Pan Listopad”

„Kolorowe parasole” – praca 
przestrzenna.

Plakat ilustrujący obieg wody w 
przyrodzie.

„Deszczowa chmura” – 
wyklejanka.

„Jesienna szaruga” – 
malowanie farbami

„Jesienne mandale” – 
kolorowanki w jesiennych 
barwach.

Zabawy ruchowe przy muzyce.

Gry planszowe.

Rozwiązywanie zagadek i 
rebusów tematycznych.

Zabawy badawcze Jak 
powstają chmury i deszcz?



Kraina uśmiechu - Światowy Dzień Życzliwości. Dzień Pluszowego Misia. 

19 - 23.11.2017r.    Opracowała: Anna Zdunek

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne

Gry i zabawy

Dobre maniery, czyli savoir – 
vivre w świetlicy (scenki 
związane z zasadami 
kulturalnego zachowania).

Spisanie „listy życzliwości”.

Rozmowa kierowana o 
niedźwiedziach i ich 
zwyczajach, opisywanie ich 
wyglądu.

Wypowiedzi dzieci na temat ich 
ulubionych zabawek 
pluszowych.

Czytanie literatury dziecięcej, w 
której występują niedźwiadki i 
miśki m.in. Miś Uszatek, 
Pafnucy, Kubuś Puchatek.

Muzyczne czary – słuchanie 
różnych utworów muzycznych i 
opisywanie nastroju, w jaki nas 
wprowadzają.

Zabawy ruchowe przy 
piosenkach z filmów „Kubuś 
Puchatek”, „Miś w dużym 
niebieskim domu”.

„Order życzliwości” – praca z 
wykorzystaniem papierowego 
talerzyka. 

„Miś” – praca plastyczna z  
kolorowego papieru.

„Bajkowe miśki” – kolorowanie 
sylwet misiów ze znanych bajek.

„Misiowa opaska” – wykonanie 
opaski z sylwetą misia.

Gimnastyka przy muzyce.

Zabawy ruchowe w kole.

Zabawy i ćwiczenia sportowe na 
holu przy sali. 

Uroczystość świetlicowa z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego 
Misia.
„Bal dla miśków” – tańce z 
misiami przy muzyce.

Rozwiązywanie zagadek 
związanych ze zwierzętami.

Zabawy z chustą animacyjną.



W krainie czarów i magii. Andrzejkowe tradycje.

26.11 - 30.12.2017r.       Opracowała: Anna Zdunek

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne

Gry i zabawy

Zapoznanie dzieci z tradycjami 
andrzejkowymi, ludowymi 
zwyczajami i wierzeniami. 

Rozmowy kierowane na temat 
rodzajów wróżb – omówienie 
ich.

Słuchanie literatury dziecięcej, 
w której występują czarodzieje i 
wróżki.

Wymyślanie wróżb i 
przepowiedni – pomysły dzieci.

Przegląd dziecięcych piosenek 
z płytoteki świetlicy.

Zabawy taneczne ze śpiewem 
„Boogie Woogie”, „Tańczymy 
labada” oraz przy muzyce z płyt 
„W rytmie tik – taka”, 
„Lokomotywa Pana Tuwima”.

Magia muzyki – słuchanie 
muzyki poważnej.

„Czarownica” – wycinanka z 
kolorowego papieru.

„Czarny kot – pomocnik 
czarodzieja” – praca z 
wykorzystaniem papierowego 
talerzyka.

„Klucz” – wyklejanka (z folii 
aluminiowej).
 

Zabawy: „Przyjdź do mnie jak”, 
„Głuchy telefon”, „Dokończ 
zdanie”, „Dyrygent”.

Zabawy ruchowe na holu przy 
sali.

Zoorganizowanie 
„Świetlicowych Andrzejek” – 
wróżby, zabawy, konkursy.

Zabawy ruchowe z chustą 
animacyjną.


