Wrzesień
Hasło tygodnia
Żegnajcie wakacje! Witaj, szkoło!
(04- 08.09)
Rodzaj zajęć
Zajęcia
okolicznościowe

Zajęcia
usprawniające
czytanie,
rozwijające
umysłowo
Zajęcia
plastyczno techniczne

Gry i zabawy
ruchowe
Inne zajęcia

Zapoznanie dzieci ze świetlicą,
przepisami BHP, regulaminem
świetlicy, wdrażanie do jego
przestrzegania, powitanie nowych
uczniów w świetlicy

Wspominamy najciekawsze
wakacyjne przygody – swobodne
wypowiedzi dzieci.
„Pompon na wakacjach” – głośne
czytanie dzieciom. Tworzenie
własnego zakończenia.
Wykonanie elementów do dekoracji
świetlicy.
Gazetka „Plecak pełen wspomnień”wystawa wakacyjnych pamiątek,
pocztówek z wakacji, zdjęć itd.,
Lokomotywa, węzełek, kolanko –
zabawy na powietrzu.
Integracja dzieci – poznanie imion
kolegów i koleżanek.

Bezpieczna droga do szkoły
(11-15.09)

Jesteśmy gospodarzami
świetlicy
(18-22.09)

Kim jest mól książkowy?
(25-29.09)

Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa na drodze –
pogadanka. Grupowanie znaków
(ostrzegawczych, informacyjnych,
nakazu i zakazu), omówienie
znaczenia najważniejszych znaków
drogowych.
Rozsypanka o ruchu drogowym. Czy
znam te znaki? Zgaduj – zgadula.
Rozwiązywanie testów, zagadek z
książeczki „Bezpieczna droga do
szkoły”.

Kształtowanie kultury
osobistej, umiejętności
opiekowania się i
pomagania młodszym oraz
okazywania sobie
nawzajem szacunku

Stworzenie w świetlicy kącika
czytelniczego. Nauka dbania
o książki.

Rozmowa nt. praw
i obowiązków
świetliczaka.
Nasze zasady – praca
grupowa

Rebusy i zgadywanki
o bohaterach z dziecięcej
literatury. Czytanie wierszy
i opowiadań lubianych przez
dzieci.

Przejście dla pieszych - malowanie
kredkami i farbami plakatowymi.
Samochód – wydzieranka z
kolorowego papieru. Sygnalizacja
świetlna – wycinanka.

Zasady w naszej
świetlicy- plakat
Nasze dłonie – praca
plastyczna

Bohater z bajki – lepienie
z plasteliny.

Kierowaniem ruchem drogowym –
zabawy przy muzyce.
Znaki drogowe – gra planszowa.

Zabawy na boisku
sportowym.
Co robimy w świetlicy,
aby było ładnie, miło i
przyjemnie- wspólne
pomysły

Gry i zabawy zespołowe na boisku
szkolnym.
Kalambury – przedstawianie
wybranych bohaterów literackich
za pomocą gestów i ruchów.

Październik
Hasło tygodnia
Rodzaj zajęć
Zajęcia
okolicznościowe

Zajęcia
usprawniające
czytanie,
rozwijające
umysłowo
Zajęcia
plastycznotechniczne
Zajęcia ruchowe

Inne zajęcia

Jesień, jako pora roku
(02- 06.10)

Święto Edukacji
Narodowej
(09- 13.10)

Uczymy się żyć w
przyjaźni
(16- 20.10)

Barwy i dary jesieni
(23-27.10)

Dostrzeganie walorów i
uroków jesieni. Zapoznanie
dzieci z tekstem Światowej
Deklaracji Praw Zwierząt.

Zapoznanie dzieci ze
znaczeniem Dnia Edukacji
Narodowej. Omówienie roli
nauczyciela i pracowników
szkoły.
Kartka z kalendarza –
redagowanie życzeń dla
nauczycieli. Mój wymarzony
nauczyciel – ogłoszenie.

Przyjaciel i jego cechy –
rozmowa. Hasła przyjaźni –
wykonanie map.

Co zbieramy jesienią? –
Rozmowa kierowana.
Umiejętność
wykorzystywania darów
natury do tworzenia prac.
Rozwiązywanie krzyżówek
z hasłem jesień.

Zagadki jesienne i
kalambury. Jesień w wierszu
i obrazie.

Jesienny obrazek – kolaż z
wykorzystaniem liści, nici,
włóczki oraz farb w kolorze
jesieni.
Gry i zabawy ruchowe na
świeżym powietrzu – piki,
skakanki, hula- hop
Magiczne słowa – pantomima.
Odrabianie zadań domowych.

Wykonanie gazetki z okazji
DEN.
Przygotowanie bukietu z
darów jesieni.
Zabawy na orientację
„Wiatr i liście”, „Wiewiórka
do dziupli”
Zabawy relaksacyjne i
integracyjne

Przysłowia związane z
przyjaźnią. Zabawa w
niedokończone zdania:
Lubię cię, bo…,: Lubię cię,
gdy ty…
Portret przyjaciela –
rysunek kredką. Drzewko
przyjaźni – tworzenie
plakatu technika kolażu.
Zabawy ruchowe
integracyjne – nawiązanie
kontaktów w grupie
Odrabianie zadań
domowych. Malowanie
uczuć-zabawy na agresję.

Jesienne stworki-potworki –
prace z warzyw i owoców.

Zabawy sprawnościowe

Odrabianie zadań. Zabawy
ruchowe przy muzyce
rozrywkowej i poważnej.

Listopad
Hasło tygodnia

Listopadowa zaduma
(30.10- 03.11)

Kto ty jesteś?
Polak mały
(06-10.11)

Stop Agresji!
Sztuka
rozwiązywania
konfliktów
(13-17.11)

Moja ulubiona
zabawka: „Dzień
Pluszowego Misia”
(20-24.11)

Andrzejki
I
Katarzynki
(27.1101.12)

Zajęcia
Wdrażanie do
okolicznościowe czczenia pamięci
o zmarłych. Nauka
odpowiedniego
zachowania na
cmentarzu.

Zapoznanie dzieci
z terminami ojczyzna
i symbol narodowy.
Kształcenie postaw
patriotycznych

Pogadanka nt.
sposobów
rozładowania agresji.
Nauka prawidłowego
rozwiązywania
konfliktów

Przybliżenie sylwetek
bajkowych bohaterów
(Miś Yogi, Miś Uszatek,
Kubuś Puchatek)

Zapoznanie dzieci z tradycjami
wieczorów andrzejkowych.
Świetlica miejscem magii.

Zajęcia
usprawniające
czytanie,
rozwijające
umysłowo

Zagadki logiczne,
gry strategiczne.
Krzyżówka
ortograficzna.

Poradnik wyładowania
złości - praca
twórcza. Czytanie
bajek
terapeutycznych
przeciwdziałających
agresji.

Zagadki słowne na
podstawie opowiadania o
niedźwiedziach
brunatnych.
Czytanie fragmentów
„Kubusia Puchatka”

Czytamy o tradycji wróżb
andrzejkowych. Rozwiązywanie
krzyżówek i rebusów związanych
z andrzejkami.

Zajęcia
plastyczno –
techniczne

Wykonanie lampionu
z brystolu i bibuły.
Zamki, w których
straszy – prace
techniczne.
Zabawy ruchowe

Rozwiązywanie
krzyżówek z hasłem
Polska. Czytanie tekstu
o powstaniu państwa
polskiego Legenda o
Lechu, Czechu i Rusie.
Czytanie wiersza, kto
ty jesteś.
Przygotowanie gazetki
okolicznościowej nt.
Święta Odzyskania
Niepodległości.

„Agresji mówimy
STOP” –
zaprojektowanie i
wykonanie plakatutechnika dowolna
Wyrzucamy złą

Misie – tulisie – praca
plastyczna

Magiczne kluczyki otwierające
drzwi do łatwiejszego życia –
praca plastyczna.

Konkursy

Zabawy sprawnościowe

Rodzaj zajęć

Zajęcia

Ćwiczenia sprawności i

ruchowe

z wykorzystaniem
sprzętu sportowego.

koordynacji ciała Indianin, lotka, ślepcy

Inne zajęcia

Rozgrywki
w piłkarzyki

Gry i zabawy
na spostrzegawczość
i orientację.

energię- zabawy
ruchowe
przeciwdziałające
agresji
„ Kapelusz pełen
uczuć”pantomimiczne
przedstawianie uczuć
i sytuacji

sprawnościowe: „Skoki
tygrysa”, „Baryłka
miodu”, „Krzyś ciągnie
misia”.
Misiowe figle – zabawy
w parach

Zabawy w przepowiadanie
przyszłości, wróżby, konkursy.

Grudzień
Hasło tygodnia
Rodzaj zajęć
Zajęcia okolicznościowe

Zajęcia usprawniające
czytanie,
rozwijające umysłowo

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Zajęcia ruchowe
Inne zajęcia

Mikołajki
(04-08.12)

Fabryka ozdób świątecznych
(11- 15.12)

Miłość i tolerancja w świetle Świąt
Bożego Narodzenia
(18-22.12)

Mikołajki – zwyczaje
mikołajkowe i przybliżenie
postaci świętego Mikołaja.
Rozmowa kierowana.

Rozbudzenie radosnego nastroju.
Zachęcanie do wykonania
świątecznych dekoracji. „Przy
świątecznym stole” – znajomość
zasad savoir-vivre.
Krzyżówki zimowe. „Opowieść
wigilijna” wspólne czytanie.
Rozwiązywanie krzyżówek i
rebusów.

Cud Bożego Narodzenia – historia
i polskie zwyczaje świąteczne. Wigilia
w moim domu – swobodne wypowiedzi
dzieci.

Przygotowanie ozdób
świątecznych. Jaka piękna nasza
świetlica – ozdabiamy świetlicę.

Choinka – wyklejanka z kolorowego
papieru i bibuły. Ozdoby świąteczne –
bombki, aniołki, świeczki. Kolorowe
witraże.
Zimowe zabawy na śniegu.

Czytanie wierszy i opowiadań o
św. Mikołaju. Konkurs wiedzy o
św. Mikołaju. Rozwijanie
wyobraźni ucznia i ćwiczenie
umiejętności budowania krótkich
wypowiedzi, opowiadanie
„gdybym był Świętym
Mikołajem…”
Kolorowanki – św. Mikołaj,
bałwanki. Wykonanie gazetki
„Mój święty Mikołaj”.
Mikołajkowe potyczki – zabawy
zręcznościowe.
Mikołajkowe przeboje – zabawy
przy muzyce.

Zabawy ruchowe na śniegu.
Słuchanie i śpiewanie kolęd i
pastorałek.

Świąteczne krzyżówki. Zagadki
o tematyce świątecznej. Redagowanie
i składanie sobie życzeń świątecznych
i noworocznych.

Wspólne śpiewanie kolęd.

Styczeń
Hasło tygodnia
Rodzaj zajęć
Zajęcia
okolicznościowe

Zajęcia
usprawniające
czytanie,
rozwijające
umysłowo
Zajęcia
plastyczno –
techniczne

Zajęcia ruchowe

Nowy Rok –
wszystko będzie od
nowa
(02-05.01)
Noworoczne
postanowienia.
Co nas czeka w
Nowym Roku –
żartobliwy horoskop.

Skrzydlaci przyjaciele
(08-12.01)

Seniorzy naszych rodzin
(15-19.01)

Dbamy o nasze zdrowie
(22-26.01)

Obserwacja zimowej
przyrody. Kształtowanie
postawy troski o ptaki
i bezdomne zwierzęta

Kształcenie umiejętności
opowiadania o babciach
i dziadkach. Uwrażliwienie
dzieci na okazywanie
szacunku osobom starszym.

Czytanie wiersza
Jerzego Kiersta 12
braci. Układanie
przysłów o Nowym
Roku z rozsypanek
wyrazowych.
Projektowanie maskiszablony oraz własna
inwencja twórcza

Głośne czytanie wiersza G
E. Stadtmuller:, „Kto
odlatuje, kto zostaje?”
„Czy wiesz dlaczego ptaki
wędrują” -Quiz wiedzy.

Test skojarzeń. Czytanie
czasopism, rozwiązywanie
krzyżówek.

Kształtowanie nawyków
higieny osobistej,
otoczenia, nauki. Rola
odżywiania dla organizmu.
Propagowanie uprawiania
sportu, znaczenie ruchu
na świeżym powietrzu
Rozsypanka wyrazowa
układanie haseł
dotyczących zdrowia i
higieny. Rozwiązywanie
krzyżówek i rebusów.

Ptaki – origami płaskie z
koła
Ptaki zimujące w Polsce –
malowanie patyczkami
higienicznymi

Laurki dla babci i dziadka –
kolaż. Upominki dla babci i
dziadka.

Krok w Nowy Rok –
zajęcia
sprawnościowe.

Chodzenie po śladach,
zabawa w cienie.

Zabawy balonami. Gazetowa
bitwa.

Projekt ubioru na różne
pory roku” - rysowanie
pastelami. „Moje
przybory toaletowe” wydzieranka z
kolorowych papierków.
Smok, murarz, stary
niedźwiedź – gry i
zabawy integrujące na
świeżym powietrzu.

W ten zimowy długi
czas, poznajemy
Andersena świat.
(29.01- 02.02)
Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych.
Zapoznanie z sylwetką
pisarza.

Czytanie baśni J.H.
Andersena z podziałem
na role .
Rozwiązywanie
krzyżówek
tematycznych
Wykonywanie
ilustracji do wybranej
baśni

Zabawy rytmiczno –
taneczne

Inne zajęcia

Porządkowanie
świetlicy po
świątecznej
przerwie.

Naśladujemy ptaki –
zabawy dramowe.

Wspólne odrabianie zadań
domowych. Słuchanie
ulubionej muzyki.

Gry i zabawy dowolne.
Rozmowa o prawidłowym
ubieraniu się zimą. Jak
dbać o zdrowie zimą –
rozmowa kierowana

Rozpoznawanie bajek –
zabawa dramowa.

Luty
Hasło tygodnia
Rodzaj zajęć
Zajęcia okolicznościowe

Jestem bezpieczny podczas ferii zimowych
(05-09.02)
Sporty zimowe i ich znaczenie dla zdrowia. Poznanie
zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie

Zajęcia usprawniające
czytanie,
rozwijające umysłowo
Zajęcia plastyczno –
techniczne

Zabawy ortograficzne o tematyce zimowej. Zimowe
kalambury.

Zajęcia ruchowe

Wyjście na spacer – zabawy na świeżym powietrzu.
Zabawy ruchowe przy muzyce
Pogadanka o aktywnym spędzaniu czasu wolnego
Odpowiedzialne korzystanie z Internetu – rozmowa
kierowana

Inne zajęcia

Sporty zimowe – kolorowanki.
Postać bałwana – praca plastyczno – techniczna

Kulturalne ABC
(26- 02.03)
Dlaczego warto być kulturalnym, co cechuje
człowieka kulturalnego? – rozmowa kierowana.
Ważne słowa: „proszę, przepraszam, dziękuję”
„Savoir – vivre” – korzystanie ze słownika dobrych
manier. Układanie zdań z rozsypani wyrazowej
na temat zimy. Wspólne układanie kalamburów.
Portret człowieka kulturalnego – naklejanie na
szablonie różnych cech kulturalnego człowieka.
Wykonanie gazetki na temat kultury życia
codziennego.
Człowiek kulturalny w różnych sytuacjach –
zabawa dramowa, zabawa w grupach.
„Magiczne słowa”, „ Piosenka bardzo kulturalna” –
słuchanie piosenek.

Marzec
Hasło tygodnia
Rodzaj zajęć
Zajęcia
okolicznościowe

Zajęcia
plastyczno techniczne
Zajęcia
usprawniające
czytanie,
rozwijające
umysłowo
Zajęcia ruchowe

Inne zajęcia

W zdrowym ciele, zdrowy
duch!
(05-09.03)

Kwiaty dla kobiet dużych
i małych
(12-16.03)

Wdrażanie o dbanie o
własne zdrowie. Zapoznanie
ze znaczeniem hasła
tygodnia. Zwrócenie uwagi
na potrzebę codziennego
przebywania na świeżym
powietrzu i znaczenia
uprawiania sportu dla
organizmu.
Piramida żywieniowa – praca
w grupach.
Kraina owoców i warzyw –
praca plastyczna
„W zdrowym ciele, zdrowy
duch” – quiz
Kalambury 0limpijskie

Rozmowa z dziećmi nt. kobiet
we współczesnym świecie, ich
wielu ról życiowych. Za co
cenimy kobiety? – Rozmowa
kierowana.

Ćwiczenia ruchowe i
rytmiczne przy muzyce.

Gry i zabawy ruchowe
na podwórku.

Zabawy ogólnosprawnościowe.
Przedmuchiwanie piórek”- zabawa.

Zdrowe odżywianie – filmiki
edukacyjne

Zabawy ruchowonaśladowcze.

Wiosenne porządki. Szukamy wiosny
– wycieczka w okolice szkoły.
Konkurs pięknego czytania wierszy o
wiośnie.

Laurki i życzenia dla
dziewcząt i pań.
Tulipany, żonkile – prace
plastyczno - techniczne
Czytanie wierszy i opowiadań
dotyczących pracy kobiet.
Rebusy tematyczne.

Wiosna, ach to Ty
(19-23.03)
Obserwacja i określanie zmian w
przyrodzie związanych z wiosną.
Rozwijanie spostrzegawczości
poprzez obserwację otaczającej
przyrody. Rozpoznawanie oznak
wiosny. Poznanie narzędzi
ogrodniczych i ich zastosowania.
Poznanie tradycji „topienia
marzanny”.
Zwiastuny wiosny – praca
plastyczna, technika dowolna.

Czytanie i analizowanie wierszyków i
przysłów o wiośnie. Rozwiązywanie
krzyżówek z hasłem wiosna.

Tradycje wielkanocne
(26- 28.03)
Wielkanocne zwyczaje ludowe:
święcenie jajek, malowanie
pisanek, świąteczne śniadanie,
polewanie wodą – rozmowa
kierowana.

„Koszyczek wielkanocny, witraże,
jajko, kurczak” – prace
plastyczne. Malowanie farbami
ozdób gipsowych.
Krzyżówki i rebusy o tematyce
świątecznej. Quiz wielkanocny –
wspólne rozwiązywanie quizu.

Gry i zabawy ruchowe na świeżym
powietrzu z wykorzystaniem
sprzętu sportowego.
Zabawy konstrukcyjno –
manipulacyjne, układanie klocków
lego.

Kwiecień
Hasło tygodnia
Kwiecień plecień…
(04-06.04)

Stop agresji!
(09 -13.04)

Przysłowia są mądrością
narodów – pogadanka.
Znamy i rozumiemy –
zapoznanie dzieci z
wybranymi przysłowiami
dot. zjawisk
przyrodniczych.
Krzyżówki, rebusy o
tematyce wiosennej.
Czytanie księgi przysłów,
własna interpretacja
wybranych przysłów.
Księga przysłów –
ilustracja dowolnego
przysłowia – praca
plastyczna

Pogadanka nt. sposobów
rozładowywania agresji.
Nauka prawidłowego
rozwiązywania konfliktów.
Dlaczego warto być miłym i
uprzejmym? – burza mózgów.

Zajęcia ruchowe

Wspólne zabawy z chustą
animacyjną

Wyrzucamy złą energie –
zabawy ruchowe

Inne zajęcia

Rozwiązywanie dyktand
graficznych

Jak poradzić sobie z własnym
gniewem – propozycje dzieci.

Rodzaj zajęć
Zajęcia
okolicznościowe

Zajęcia usprawniające
czytanie,
rozwijające umysłowo

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Poradnik wyładowania złości –
praca twórcza. Wspólnie
tworzymy alfabet złości –
praca w grupach.
Plansza uczuć –
przedstawianie swoich
portretów w różnych
nastrojach.

Międzynarodowy Dzień
Ziemi
(16-20.04)
Segregujemy odpady –
pogadanka, praktyczne
wskazówki. Wdrażanie
dzieci do szanowania Ziemi
– naszej planety.
Segregacja śmieci i
odpadków – pogadanka.
Redagowanie przykazań
ekologa. Rozwiązywanie
testu „Moja rodzina a
ekologia” – omówienie
właściwych rozwiązań.
Drzewo daje życie –
rysunek kredkami
świecowymi. Jak dbam o
środowisko? – technika
dowolna.
Zdradź swoją receptę na
nudę. Nauka nowych zabaw
ruchowych.
Ziemia a inne planety –
prezentacja audiowizualna

Jestem Polakiem i
Europejczykiem
(23 -27.04)
(30.04—04-5)
Rozmowa nt. świąt
narodowych 1 i 3 Maja.
Dlaczego je obchodzimy? wyrabianie pozytywnego
stosunku do ojczystego
kraju.
„Podróż po Europie”poznanie krajów unii
Europejskiej. Quiz wiedzy
na temat świąt majowych
i symboli narodowych.
Gołąb symbolem pokoju –
rysowanie wg szablonu,
wycięcie i łączenie
elementów ptaka.
Mało nas, Karuzela, Lisek –
zabawy ruchowe ze
śpiewem
gra planszowa -„Kraje Unii
Europejskiej”

Maj
Hasło tygodnia

Urok kwitnących sadów
(07- 11.05)

Książka moim
przyjacielem
(14-18.05)

Moja rodzina
(21- 25.05)

Wszystkie dzieci nasze
są. Prawa Dziecka
(28.05- 01.06)

Rozpoznawanie gatunków
drzew owocowych po kolorze
i kształcie kwiatów. Rozwijanie
poczucia piękna i harmonii
w przyrodzie. Poznanie cyklu
rozwojowego kwiatu jabłonijak z kwiatka powstaje owoc?.
Poznanie cyklu rozwojowego
motyla. Poznanie znaczenia
owadów w sadownictwiezapylanie
Kwitnące drzewko”wydzieranka. „Wiosna w
sadzie”- biedronka z
plasteliny, motyl z papierka
po cukierku i włóczki (formy
przestrzenne). „Wiosenny
spacer”- praca plastyczna.
„Kwitnąca jabłoń”- wykonanie
kwiatów z krepy i
przyczepianie do gałązek
drzewa w świetlicy.
Rozwiązywanie zagadek

Moja ulubiona książka i
czasopismo – rozmowa.
Jak należy korzystać ze
słowników i encyklopedii?
Książka, jako źródło
wzruszeń i wiedzy o
świecie. Twórcy literatury
dziecięcej – pogadanka.

Kształtowanie miłości
i przywiązania do
rodziców. Pogłębianie
szacunku dla rodziców i
osób starszych.
Kształtowanie uczuć
miłości i przywiązania do
rodziców. Wdrażanie
zasad kultury, na co dzień

Malowanie ilustracji do
ulubionej książki. „Mój
ulubiony bohater
książkowy” – rysowanie
kredkami świecowymi.

Mama i tata na wesoło –
karykatura.
Korale dla mamy –
papieroplastyka
Ramka na fotografiękompozycja przestrzenna

Zapoznanie się z życiem
i wyglądem dzieci z różnych
stron świata. Podkreślenie
znaczenia przyjaźni
międzynarodowej.
Zachęcanie do koleżeństwa,
wzajemnej pomocy
i życzliwości podczas
zabaw. Uświadomienie
dzieciom, czym jest
tolerancja.
„Moja ulubiona zabawka”rysunek. „Dzieci z różnych
stron świata”- kolaż
z wycinków gazetowych

Poznaj utwór po cytacie –

Mama- wyjątkowe słowo na
świecie wypowiedzi dzieci.

Rodzaj zajęć
Zajęcia okolicznościowe

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Zajęcia usprawniające

Dzieci - ich prawa

czytanie, rozwijające
umysłowo

związanych z wiosną. Rebusy,
krzyżówki - w rozwiązaniu
nazwy drzew owocowych.

konkurs czytelniczy. Głośne
czytanie prasy dziecięcej.

Czytanie wierszy i
opowiadań poświęconych
matce, ojcu. Nauka na
pamięć wybranego wiersza.
Przysłowia i mądrości o
matce.

i obowiązki – burza mózgów.
Wypisywanie praw
i obowiązków – praca
w zespołach zadaniowych.

Zajęcia ruchowe

Gry i zabawy w świetlicy
oraz niedaleko szkoły – tor
przeszkód, zabawy z piłkami
i skakankami.
Obserwacja zmian
w przyrodzie w najbliższym
otoczeniu szkoły. Spacery
wiosenne

Zabawy ruchowe
z elementami biegu i skoku
.Gry drużynowe.

„Bociany do gniazd”,
„Wąska uliczka”- zabawy
ruchowe

Zabawy tematyczne:
„Sklep”, „Dom”, „Poczta”

Wizyta w bibliotece – rola
bibliotekarza.

Nauka piosenki: „A ja
wolę swoja mamę”.

Słuchamy i śpiewamy
piosenki dla dzieci
i o dzieciach –np. M.
Jeżowska „Wszystkie
dzieci nasze są”, piosenki
zespołu „Fasolki”–karaoke.

Inne zajęcia

Czerwiec
Hasło tygodnia
Rodzaj zajęć
Zajęcia
okolicznościowe

Zajęcia plastyczno –
techniczne
Zajęcia
usprawniające
czytanie,
rozwijające
umysłowo
Zajęcia ruchowe
Inne zajęcia

Podróże kształcą
(04- 08.06)

W Dobrej dobrze żyć
(11.06-15.06)

Bezpieczne wakacje
(18.06-22.06)

Zapoznanie dzieci z mapą
i globusem. Palcem po mapie –
wędrówka po Polsce – miejsca,
które warto zobaczyć.

Zapoznanie dzieci z tradycjami
regionu. Zaznajomienie
z zabytkami, kulturą oraz
wybitnymi postaciami.
Kształtowanie postaw
patriotycznych.
Najpiękniejsze miejsce w Dobrej
– technika dowolna

Moje wakacyjne plany – rozmowa.
Przypomnienie zasad bezpiecznego
spędzania czasu wolnego – sposób
na bezpieczne wakacje.

Malowanie najpiękniejszego
miejsca naszej okolicy –
rysunek.
Zagadki, rebusy, krzyżówki
geograficzne. Przeglądanie
map, atlasów i wyszukiwanie
miejsc, które warto zobaczyć.
Zabawy ruchowe na boisku
szkolnym.
Spacer po okolicy

Poznanie legendy o powstaniu
Śnieżnicy, Ćwilina, Mogielicy,
Łopienia.
Quiz wiedzy o regionie.
Spacer po okolicy
Zabytki Dobrej- prezentacja
multimedialna.

„Wakacje moich marzeń” – rysunek.
„Żegnaj szkoło na wesoło” – technika
dowolna.
Wakacyjna uzupełnianka –
rozwiązywanie i układanie rebusów,
zagadek i krzyżówek. Giełda czasu
wolnego – pomysły na wolny czas.
Gry i zabawy na ruchowe na boisku
szkolnym.
Co przyniósł nam ten rok? – Nasze
refleksje nt. kończącego się roku
szkolnego.

