
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w świetlicy 

opracowała  Edyta Kudelska

Rok szkolny 2018/2019 -  styczeń

Temat tygodnia: „Tajemnice czasu, karnawał”  (02-04. 01. 19)

Zajęcia żywego 
słowa

Zajęcia 
plastyczne

Zajęcia 
muzyczne

Zajęcia 
techniczne

Gry i zabawy

1



Próba odpowiedzi 
na pytanie: „ Co 
to jest lub czym 
jest czas?” - na 
podst.  „Wielkiej 
Księgi Czasu.”

Rozmowa 
kierowana z 
dziećmi na temat 
sposobów 
mierzenia czasu, 
zapoznanie dzieci 
z przyrządami do 
mierzenia czasu 
na podstawie 
książki  A. Ganeri 
„Od świecy do 
zegara 
kwarcowego”.

Czytanie książki 
„Niezwykła 
podróż do zarania 
czasu”- od dnia 
dzisiejszego w 
przeszłość naszej 
planety.

Wysłuchanie 
opowiadania J. 
Landau pt. 
„Kotek” -
rozmowa na 
temat zwyczaju 
przebierania się 
na bal 
karnawałowy.

Projektowanie 
zegara według 
własnego 
pomysłu –
kredki, pastele

Wykonanie 
portretu 
Nowego 
Roczku –
technika 
dowolna.

„Portrety 
dwunastu braci : 
stycznia, lutego, 
marca...” -
mokre pastele

Zaprojektowani
e stroju na bal 
karnawałowy –
kolaż.

„Zabawa 
karnawałowa” -
malowanie 
farbami 
plakatowymi.

Nauka piosenki 
„Zegary”
(Kaseta: „grajmy 
w zielone”)

Zabawy 
rytmiczno –
taneczne przy 
piosence „Pan 
Tik-Tak”

Piosenki i 
zabawy 
muzyczni –
ruchowe : 
„Nowy Rok”, 
„Karnawał”, 
„Śnieg”, „Mało 
śniegu” 
(„Zimowe 
nutki”)

Nauka piosenki 
pt.”Zabawa w 
karnawale”

Ćwiczenia 
relaksacyjne z 
wykorzystaniem 
utworów 
kompozytorów 
muzyki 
klasycznej –
określenie 
nastroju i rytmu 
z wyodrębnionej 
części utworu.

Wykonanie 
zegara 
słonecznego 
(„Eksperyment
y I”, s.10 -11)

Wykonanie 
kotylionów na 
Bal 
Karnawałowy.

Wykonanie 
masek 
karnawałowyc
h-  

technika 
dowolna.

„Liść 
koniczynki”-  
wykonane 
noworocznego 
symbolu 
szczęścia 
(„Każde 
dziecko to 
potrafi –
pomysły do 
majsterkowa-
nia”).

Zabawy: 
„Która jest 
teraz 
godzina?”-
odczytywanie 
przez dzieci 
godziny na 
dużym 
zegarze.

Zabawy w 
maskach 
karnawałowyc
h, m. in. :”
Myszko 
zapiszcz”, 
„Mysz”, 
„Krowa”
(„Książka 
gier”)

Rozwiązywani
e krzyżówek, 
rebusów i 
zagadek 
związanych 
tematem 
tygodnia 
(„Antologia 
literatury dla 
najmłodszych”
, „Krzyżówki 
tematyczne 
dla dzieci”
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Temat tygodnia: „ Bajki, baśnie, legendy” ( 07 – 11. 01.19 )

Zajęcia żywego 
słowa

Zajęcia 
plastyczne 

Zajęcia muzyczne Zajęcia 
techniczne

Gry i zabawy

3



Pogadanka na 
temat „Co kryje 
się pod pojęciem 
baśń,bajka, 
legenda, czym 
się różnią i jakimi 
regułami się 
rządzą”.

Przybliżenie 
dzieciom postaci 
pisarzy Grimm, 
Andersen.

Rozmowa z 
dziećmi na temat 
ulubionych 
bajek, legend. 
Czytanie 
przyniesionych 
przez dzieci 
książek, 
omawianie 
treści, szukanie 
morału.

Wysłuchanie 
fragmentu baśni,

kończenie przez 
dzieci historii 
według własnego 
pomysłu.

„Moja ulubiona 
postać z bajki'-
wykonanie pracy 
pastelami.

„Moje miasto 
dawniej i dziś” -
malowanie 
farbami, praca w 
grupach.

Moja ulubiona 
bajka, baśń, 
legenda –
technika 
dowolna.

Wykonanie 
ilustracji do baśni 
„Królowa 
Śniegu”.

„Zamek” - praca 
wykonana 
metodą collage z 
różnych 
materiałów 
plastycznych, 
praca w parach.

Jaka to 
melodia? -quiz

Nauka 
podstawowych 
kroków i figur 
tańca 
„krakowiak”

Zabawa 
ruchowa :”Co tu 
się zmieniło?” -
ciepło – zimno.

Nauka i wspólne 
śpiewanie 
piosenki 
„Fantazja”.

Nauka i wspólne 
śpiewanie 
piosenki 
„Czerwone 
jabłuszko”, „Gęsi 
za wodą”.

Zabawy 
muzyczno –
ruchowe 'Mam 
chusteczkę 
haftowaną”, 
„Ojciec 
Wirgiliusz”

Wykonanie 
postaci z baśni 
na durzym 
kartonie –
wydzieranka, 
kuleczki, praca w 
grupach.

Wycinanie z 
białego papieru i 
bibuły śnieżynek 
i gwiazdek, 
dekoracja sali.

Wykonanie 
kukiełek na 
podstawie 
przeczytanej 
baśni do 
teatrzyku 
świetlicowego.

Wykonanie 
projektu –
tworzenie  
książki z baśnią 
według własnego 
pomysłu . 
Konkurs 
świetlicowy pt. 
„Własna 
książeczka”

Mini –
teleturniej –
rozwiązywanie 
krzyżówki, 
rozsypanek 
wyrazowych, 
zagadek 
dotyczących 
tematu tygodnia.

Zabawy z 
balonikiem – Kto 
odbije najwyżej?

„Jaka to bajka?”
zgadywanie z 
jakiej bajki jest 
przedstawiana za 
pomocą gestów i 
mimiki postać 
kalambury.

Czytanie 
fragmentów 
bajek i  
odgadywanie 
tytułu i autora

Budowanie z 
klocków 
konstrukcyjnych 
zamków – opis 
stworzonej 
budowli -
prezentacja, 
praca w grupach
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Temat tygodnia : Dzień Babci i Dziadka (14 –18. 01. 19)

Zajęcia żywego 

słowa

Zajęcia 
plastyczne

Zajęcia 
muzyczne

Zajęcia 
techniczne

Gry i zabawy
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Rozmowa kierowana 
na temat ważnej roli 
babci i dziadka w 
rodzinie. Wzbudzanie 
potrzeby okazywania 
szacunku osobom 
starszym, wypowiedzi 
dzieci o ich babciach i 
dziadkach.

Świetlico :we 
czytanie - ”Babcia i 
dziadzio” I. Salach 
Nasza pani opowiada, 
s.101.

„Upominek „ I. Salach, 
Nasza pani opowiada, 
s. 108.I. 

„Najleprzy prezent”
I.Salach, Nasza pani 
opowiada, s.111.

„Babcia na wsi”, I. 
Salach, Nasza pani 
opowiada, s.138.

Wiersze o babci i 
dziadku: „Antologia 
literatury dla 
najmłodszych”

Wykonanie 
lukrowanego 
obrazka dla 
babci i 
dziadka -
„Każde 
dziecko to 
potrafii –
1000 
pomysłów na 
sztukę”, s. 
88.

Malowanie 
portretów 
babci i 
dziadka –
suche i 
mokre 
pastele.

Wykonanie 
pracy pt. „Ja i 
mój dziadek” 
lub „Ja i moja 
babcia” -
technika 
dowolna.

Wykonanie 
laurki dla 
babci  i 
dziadka na 
kolorowym 
kartonie 
według 
własnego 
pomysłu. 

Zabawy 
muzyczno  -  
ruchowe 
inspirowane 
utworami o 
tematyce 
zimowoej.

„Święto babci i 
dziadka”, 
„Dzień babci”, 
„List do 
dziadka”, „ Mój 
dziadek”, „Na 
kłopoty 
dziadek”, 
kaseta -
„Inscenizacje w 
nauczaniu 
zintegrowanym
”

Piosenki i 
zabawy 
muzyczno –
ruchowe –
kaseta „Zimowe 
nutki”

Nauka piosenki 
pt.”U babci jest 
słodko”, „Moj 
dziadek Józek”-
śpiewanie w 
grupach i 
indywidualne.

Wykonanie 
ramki dla babci 
i dziadka z 
przyklejonych 
makaronów.

Wykonanie 
prezentów 
według 
własnego 
pomysłu z 
masy solnej i 
malowanie ich 
farbami.

Wykonanie 
serduszek dla 
babci i dziadka 
posypanych 
różnymi 
ziarnami.

Wykonanie 
medalionu z 
kwiatkami z 
masy solnej, 
„Masa solna”, 
I. Kiskalt, s.8.

Wykonanie  
odcisku dłoni 
dla babci i 
dziadka, 
„Każde dziecko 
to potrafii”, 
s.156.

Rozwiązywanie 
krzyżówki z 
hasłem 
„rodzina”, 
„Krzyżówki 
tematyczne dla 
dzieci, K. 
Walkowska, 
s.74.

Zabawy 
ruchowo 
naśladowcze –
spacer z 
dziadkiem, jak 
pomagam 
babci w kuchni, 
jak spędzamy 
czas z 
dziadkami, itp.

Zabawy 
ruchowe ze 
scenariuszy 
„Zimowe 
nutki”, R. 
Majewski.
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