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I



Przygotowanie i zebranie dokumentacji

Organizacja pracy



Stworzenie warunków do nauki i zabawy

Witaj szkoło

 „Poznajmy się” -nauka prezentacji, przedstawiania się, kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych
 Pogadanka na temat zasad zachowania obowiązujących w świetlicy oraz poszanowania sprzętu, gier i zabawek znajdujących się w sali
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E
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 Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy szkolnej oraz z zasadami bezpiecznej zabawy na terenie szkoły

II
Bukiet wakacyjnych
wspomnień

III
Bezpieczni w szkole
i w drodze do niej

IV
Przyszła do nas
jesień

Dzień Chłopca

Gry i zabawy integracyjne, zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy

 Najciekawsze wspomnienia wakacyjne- rozwijanie krótkich wypowiedzi


„Moje wakacje”- praca plastyczna



Prezentacja pamiątek z minionych wakacji



Pogadanka dotycząca zasad bezpiecznego poruszania się po drogach zgodnie z zasadami ruchu drogowego



Poznanie podstawowych znaków drogowych



Zapoznanie dzieci z drogą ewakuacji ze świetlicy



Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie
szkoły: w świetlicy, w toalecie, na korytarzu, w sali gimnastycznej

 Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, darów jesieni


„Pani Jesień”- praca plastyczna



Wykorzystanie darów natury w pracach dzieci



Pogadanka na tema umiejętności doboru garderoby do pory roku

I

P

Światowy tydzień
zwierząt

D
Z

Wykonanie drobnych upominków dla chłopców



„Mężczyzna- kto to taki?”- rozmowa



Tajemnice świata zwierząt- czytanie ciekawostek dotyczące fauny

 Opowieści dzieci o swoich domowych zwierzętach i opiece nad
nimi


Cechy dobrego opiekuna



Naśladowanie zwierząt- zabawy muzyczno- ruchowe

II



Zapoznanie dzieci z pracą nauczycieli oraz pracowników szkoły

Kto pracuje w
mojej szkole?



Laurka dla pracowników oświaty- praca plastyczna

A
Ź



I

 Przypomnienie o stosowaniu form grzecznościowych względem
innych osób

E

III



Rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy

R



Jak rozpoznać różne uczucia i emocje?

N

Sztuka
rozwiązywania
konfliktów



Obrazowanie emocji i uczuć

I

IV



Moi najbliżsi- swobodne wypowiedzi dzieci

K

Rodzina



Zajęcia plastyczne



Rozmowa kierowana na temat obowiązków członków rodziny



Zabawy ruchowe

I
Ku pamięci ...
L


Zapoznanie dzieci z innymi nietypowymi obchodami Wszystkich
Świętych na świecie

I
S
T
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 Rozmowa na temat tradycji palenia zniczy na grobach oraz zasad
zachowywania się na cmentarzu



Budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli z naszego otoczenia

II



Wyjaśnienie znaczenia Święta Niepodległości

„... dla Ciebie i dla
mnie, w imię
wolności”



Symbole narodowe- hymn, godło, flaga- symbole narodowe

P

 Zapoznanie dzieci z wierszem Władysława Bełzy- „Katechizm
Polskiego Dziecka”


A

III

D

Poznań- stolica
Wielkopolski

Wykorzystanie barw narodowych w pracach plastycznych

 Dlaczego mówimy, że Poznań jest stolicą Wielkopolski?- rozmowa


Zapoznanie dzieci z legendą o poznańskich koziołkach



Poznańskie tradycje

IV



Zapoznanie się z historią Misia Pluszowego

Bajkowy świat



Rozmowa z dziećmi o ulubionym misiu



Miś- grupowa praca plastyczna

 Zapoznanie dzieci z wierszem „Nie obędzie się bez misia”
M. Czerkawskiej

G

V



Zapoznanie dzieci z tradycją andrzejek

Andrzejkowe
wróżby i zwyczaje



Wspólne wróżenie



„Andrzejkowe buty”- praca plastyczna

I



Wypowiedzi dzieci o wymarzonym upominku

Mikołajki



Wykonywanie świątecznych dekoracji



Mikołaj- zajęcia plastyczne



„Praca w kopalni”- praca plastyczna

Skarby ziemi

 Zapoznanie z rodzajami bogactw naturalnych wydobywanych
przez górników

R
U
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D

Tradycje
bożonarodzeniowe

Z

Ń

 Rozmowy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych kultywowanych w naszych domach


Wspólne śpiewanie kolęd


Wykonywanie ozdób świątecznych, kartek bożonarodzeniowych
oraz prezentów dla najbliższych

I
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 Zachęcanie dzieci do projektowania własnych ozdób andrzejkowych

III



Rozmowa na temat zimowych zmian w przyrodzie

Zima lubi dzieci



Tworzenie oraz składanie sobie życzeń świątecznych



Tworzenie zimowych prac plastycznych

 Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zimowych ferii świątecznych
I



Nasze noworoczne postanowienia

Nowy Rok- nowy
czas



Wypowiedzi dzieci dotyczące powitania Nowego Roku



Rozmowa na temat liczenia upływającego czasu

II
Zabawy
karnawałowe
S
T

III

Y

Nasi Dziadkowie

Z

Ń

Porządkowanie sali w ramach Dnia Sprzątania Biurka

 Rozwijanie wyobraźni- wykonanie karnawałowych masek oraz
ozdób


Gry i zabawy karnawałowe



Zabawy muzyczne

 Rozmowa na temat znaczenia osób starszych w naszych rodzinach
oraz szacunku, który należy im okazywać.
 Wykonywanie laurek z okazji Dnia Babci i Dziadka, pisanie życzeń dla dziadków

C
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„Moja babcia, mój dziadek”- rozmowy

IV



Rozmowy na temat ulubionych zabawek

Moje ulubione
zabawki



Plebiscyt zabaw grupowych



Rozmowa kierowana o konieczności szanowania zabawek
własnych oraz cudzych



Porządkowanie kącików z zabawkami



Budownictwo klockowe

V



Poznanie zasad zdrowego odżywiania

„W zdrowy ciele,
zdrowy duch”



Rozmowa dotycząca higieny



Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej

I



Pogadanka na temat znaczenia ruchu w życiu człowieka

Sport zimą



Poznajemy sporty zimowe



„Moja ulubiona dyscyplina sportowa”



Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych

Bezpieczne ferie
L

 Wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia

U

II, III

T
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Moje zainteresowania- kalambury

Nasze hobby i pasje



Zachęcenie do dzielenia się swoją wiedzą z innymi



Wykonywanie ozdób

I
Dzień kobiet

Ferie zimowe

 Działania naszych mam- rozmowa na temat obowiązków kobiet
oraz podziału prac w rodzinie


Tworzenie laurek dla Pań

 Pogadanka ,,Jak w życiu codziennym można wyrazić swój szacunek dla Pań’’
II
M

Dobre maniery w
życiu codziennym

A
R

 Savoir-vivre- rozmowa kierowana z wykorzystaniem książek dla
dzieci dotyczących dobrych manier
 Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie- odgrywanie scenek


Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy szkolnej

Z

III



Rozmowa dotycząca przedwiośnia, pierwszych oznak wiosny

E

Powitanie wiosny



Wykonanie prac plastycznych- Pani Wiosna/wiosenna pogoda



Wykonanie ozdób wiosenno- wielkanocnych

C
IV
Wielkanoc

 Rozmowa dotycząca zwyczajów świątecznych kultywowanych
w domach dzieci


Tradycyjne potrawy wielkanocne- rozmowa



Wykonanie kartek świątecznych i ozdób świątecznych



Pogadanka na temat bezpiecznych ferii

I



„Skarżypyta” J. Brzechwy- próba oceny postaci

Jacy jesteśmy?



Tworzenie własnego autoportretu



Szukanie własnych mocnych stron

II



Czytanie legend związanych ze Śremem

Śrem- moja mała
ojczyzna



„Czy lubię swoje miasto?”- rozmowy

K



„Moje ulubione miejsca”- rozmowa

W



Zabawy ruchowe



Rozmowa na temat ochrony środowiska



Czytanie ciekawostek dotyczących Ziemi



Ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku

I

III

E
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Szanujemy
środowisko

I
E
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 Czym jest recykling?- rozmowa oraz wykorzystanie odpadów
w pracach plastycznych

IV



„Moja ulubiona książka”- rozmowa

Książka moim
przyjacielem



Wykonanie zakładek do książek



„Mój ulubiony bohater”- rozmowa



Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator

I
Majowe święta

 Rozmowy na temat sposobów spędzania święta Konstytucji 3-go
maja, Święta Flagi oraz Święta Pracy
 Początki powstania państwa polskiego- Legenda o Lechu, Czechu
i Rusie


Wykorzystanie barw narodowych w pracach plastycznych

II



Rozmowa z dziećmi na temat zawodów ich rodziców

Poznajemy różne
zawody



„Jak dorosnę będę...” rozmowa



„Jaki to zawód?”- kalambury



Omawianie cech potrzebnych do wykonywania różnych zawodów

M
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Maj pełen kolorów

 Majowe kolory- zieleń, żółty, biały, różowy- wpływ kolorów na
samopoczucie człowieka
 Rozmowy na temat ulubionych kolorów i ich występowania w
przyrodzie

J



Wykorzystanie majowych barw w pracach plastycznych

IV



Wykonanie laurki, upominku dla mamy

A ja wolę moją
mamę...



Zamek dla mamy i taty- zajęcia plastyczne



Rozwiązywanie zagadek

V



Rozmowa z dziećmi na temat różnych narodowości

Wszystkie dzieci
nasze są



Zabawy ruchowe na boisku szkolnym

 Dzieci- ich prawa i obowiązki- dlaczego została uchwalona Konwencja Praw Dziecka

I



Wspomnienia dzieci z przebytych do tej pory podróży

Podróże małe i duże



Zapoznanie z mapą Polski

Z



Najciekawsze zakątki Polski- rozmowy

E



Łąka- praca plastyczna

C

R
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Rozwiązywanie zagadek o lecie

W

Idzie do nas lato



„Co robię?”- zabawa w kalambury

I



„Podróż moich marzeń”

E



Zabawy ruchowe na boisku

III



Tworzenie upominku, laurki dla taty

Dzień Ojca



Jaki jest mój tata?- rozmowa

C

Witajcie bezpieczne
wakacje

 Bezpieczne wakacje- pogadanka, przypomnienie telefonów alarmowych


Kartka z wakacji- praca plastyczna

 Co przyniósł nam rok?- refleksje nad doświadczeniami i przeżyciami w kończącym się roku szkolnym

