Powrót z wakacji. Bezpieczeństwo w świetlicy i poza nią.

03 - 07.09.2018 r.
Opracowała: Magda Piotrkowska

Zajęcia czytelnicze
Rozmowy o wakacjach na
podstawie zgromadzonych
pamiątek i zdjęć.
Swobodne wypowiedzi dzieci o
ciekawych przygodach, o
miejscach, które najlepiej
zapamiętały z wakacji.
Wykorzystanie mapy Polski i
świata do wyszukania miejsc
odwiedzanych przez dzieci na
wakacjach.
Organizacja pracy w świetlicy –
zapoznanie dzieci z regulaminem
świetlicy, wdrażanie do jego
przestrzegania. Zasady
bezpieczeństwa podczas zajęć w
świetlicy, w stołówce szkolnej i
na placu zabaw.
Pogadanka na temat bezpiecznego
poruszania się po drogach,
przejściach dla pieszych,
chodnikach.
Rozmowa na temat znaków
drogowych na podstawie
prezentacji multimedialnej.

Zajęcia muzyczne
Zajęcia plastyczno-techniczne
Festiwal piosenki – śpiew
Wspomnienia z wakacji –
indywidualny poznanych w czasie rysowanie kredami na
wakacji piosenek, przypomnienie kolorowym tle.
piosenek z ubiegłego roku.
Pocztówka z wakacji – malowanie
Nauka piosenki pt: ,,O
farbami.
przechodzeniu przez ulicę”,
Czerwone światło stój”
Praca plastyczna „Moje
wakacyjne wspomnienia”
Rozwiązywanie zagadek
(technika dowolna).
słuchowych- ,,Odgłos ulicy”
Wykonywanie i kolorowanie
„Gapa”- piosenka do nauki.
znaków drogowych.
Jak uniknąć wypadków
drogowych? Sygnalizacja
świetlna – wycinanie i
kolorowanie.

Gry i zabawy
Zabawy integrujące.
Zabawa ruchowa „Poznajemy się”
Tworzenie wakacyjnych rebusów,
zagadek i krzyżówek– zabawa
słowem.
Zajęcia o charakterze
ożywiającym „Ruchliwa ulica”.
Zabawa ruchowa „Pojazdy”.
Zabawy ruchowe na holu
szkolnym i placu zabaw.
Zabawy z chustą animacyjną.

Mamy dobrych kolegów. Nasze hobby. 10 - 14.09.2018 r.
Opracowała: Magda Piotrkowska

Zajęcia czytelnicze
Uczymy się żyć w przyjaźni,
wyjaśnienie pojęcia przyjaciel.
Układamy przepis na dobrego
przyjaciela.
Pomoc koleżeńska – dyskusja o
cechach dobrego
kolegi/koleżanki.
Dlaczego warto być miłym? –
burza mózgów. Rozmowa na
temat znaczenia takich słów jak:
dzień dobry, dziękuję, proszę.
Rozmowy z dziećmi na temat ich
zainteresowań.

Zajęcia muzyczne
Zapoznanie z piosenką „Jak to
miło miłym być”
Wysłuchanie opowiadań G.
Kasdepki pt.. ,,Nie rób drugiemu
– co Tobie niemiłe”.
Słuchanie i nauka piosenki – „W
przyjaźni tkwi siła”
„Jestem sobie już uczniaczek”piosenka do nauki.

Zajęcia plastyczno-techniczne
Gry i zabawy
Wykonanie plakatów życzliwości. Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania emocji – scenki
,,Przyjaźń”- rysunek w parach
dramowe.
„Mój przyjaciel”- wyklejanie z
plasteliny

Zabawy integrujące grupę:
- ,,Powitanie różnymi częściami
ciała
-,,Piłka w kole”- rozpoznawanie
„Laurka dla przyjaciela”- łączenie imion
materiałów.
- „Kto to mówi”- rozpoznawanie
dzieci po głosie
„Moje hobby”- rysunek
Zabawy z chustą animacyjną.
„Rysunek w grupach”- na
wylosowany temat.
Masaż – „Deszczyk”
„Ulubione zajęcie” – wylepianie
plasteliną.

Swobodne wypowiedzi dzieci
dotyczące spędzania wolnego
czasu.

Zabawy ruchowe na holu
szkolnym.
Zabawy z chustą animacyjną.

Kultura życia codziennego.

17 – 21.09.2018 r.
Opracowała: Magda Piotrkowska

Zajęcia czytelnicze
Kształcenie umiejętności
prawidłowego zachowania się
przy stole podczas posiłku.
Wyjaśnienie pojęcia kultury
osobistej i potrzeby jej
przestrzegania w codziennym
życiu.
Zapoznanie dzieci
z podstawowymi zwrotami
grzecznościowymi: proszę,
przepraszam, dziękuję.
Wspólne poszukiwanie
odpowiedzi na
pytanie:” Na czym polega
czarodziejska
moc tych słów? Co to znaczy, że
uśmiech ma czarodziejską moc?
Pogadanka na temat
kulturalnego zachowania się w
różnych sytuacjach.

Zajęcia muzyczne
Zabawy przy muzyce
wymagające uprzejmego
zachowania wobec pozostałych
uczestników zabawy- uczenie się
zwracania uwagi na drugą osobę.
Nauka słów i melodii piosenki
„Grzeczne słowa”

Zajęcia plastyczno-techniczne
Praca w grupach „Wyczaruj
słowo” Uczniowie otrzymują
karteczki i farbę. Podczas
zamalowywania powierzchni
kartki pojawiają się niewidoczne
wcześniej wyrazy (napisane
świecą): proszę, przepraszam,
dziękuję.

Ćwiczenia emisyjne i oddechowe
– powtarzanie powtarzanie słów
piosenki na zasadzie echa.

„Grzeczność na co dzień” –
przedstawienie sposobu
grzeczności dowolną techniką.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej,
bajek z morałem.

Praca plastyczna – wycinanie
serwetek z kolorowego papieru.
Praca plastyczna – ilustracja do
wysłuchanej bajki.

Gry i zabawy
Rozwiązywanie krzyżówek i
rebusów tematycznych.
Pokazywanie określonych
zachowań- kalambury.
Wyścigi drużynowe - zasady
zdrowej rywalizacji, zasada fair
play.
Zabawy ruchowe na holu
szkolnym i placu zabaw.
Zabawy z chustą animacyjną.

Moje miasto, moja okolica – Warszawa.
Zajęcia czytelnicze
Zapoznanie uczniów ze stolicą
Polski z wykorzystaniem mapy i
ilustracji.
„Wars i Sawa”- wysłuchanie
legendy, zapoznanie z herbem
i flagą Warszawy.

24 – 28.09.2018 r.

Zajęcia muzyczne
„Tramwajem przez Warszawę”nauka piosenki, gra na
instrumentach.
„Płynie Wisła, płynie”- słuchanie
piosenki, zabawy ruchowo
muzyczne.

Legendy warszawskie
zapoznanie treścią i omówienie.

Słuchanie piosenek o Warszawie
podczas prac plastycznych.

„Warszawskie zabytki” –
oglądanie ilustracji i krótka
rozmowa na ich temat.

Zajęcia relaksacyjno-oddechowe.

„Ciekawe miejsca w naszym
mieście”- rozmowa wraz
z ilustracjami.

Opracowała: Magda Piotrkowska

Zajęcia plastyczno-techniczne
Wyklejanka kulkowa – herb
Warszawy.

Gry i zabawy
Spacer uliczkami starego miasta
(w wyobraźni).

Praca plastyczna – kontur - mapa
Polski z zaznaczeniem stolicy i
największych miast.

Rozwiązywanie zagadek
dotyczących Warszawy.

„Zabytki Warszawy”- malowanie
farbami wybranego zabytku przez
ucznia.
Przedstawienie stolicy przyszłości
z wykorzystaniem różnorodnego
materiału.

Zabawa „Warszawska Syrenka u
fotografa”.
Uczniowie dokładnie opisują
wygląd Syrenki, po czym każdy z
nich przyjmuje jej pozycję i
chwilę trwa w bezruchu, dopóki
wybrany uczeń nie zrobi Syrence
zdjęcia.
Zabawy z chustą animacyjną.
Zabawy na holu szkolnym.
Zabawa ruchowa kształtująca
postawę ciała „Płyną statki Wisłą
i Odrą”.
Dzieci ustawiają się w dwóch
rzędach, tworząc dwie najdłuższe
rzeki Polski – Wisłę i Odrę.
Pierwszy rząd to Wisła, drugi –
Odra. Po każdej rzece płynie
statek, czyli piłka podawana z ręki
do ręki nad głowami. Wygrywa
rząd, który wykona zadanie
poprawnie i szybko.

