
Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej
na rok szkolny 2022/2023

„Świetlica szkolną przestrzenią czasu wolnego
dziecka”

WRZESIEŃ

Witaj Szkoło i Świetlico! Żegnajcie wakacje!
Bezpieczeństwo Dzieci - bezpieczna Świetlica i Szkoła

Prawa i obowiązki Ucznia

Organizacja pracy świetlicy - zgłaszanie pobytu dzieci w świetlicy przez Ich
rodziców, zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami zachowania obowiązującymi
na  zajęciach  świetlicowych.  Wdrażanie  do  podporządkowania  się  poleceniom
wychowawcy świetlicy. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i dbałość o Ich dobre
samopoczucie,  w  szczególności  w  przypadku  uczniów  nowych  oraz
pierwszoklasistów.  Poznanie  imion  kolegów  i  koleżanek.  Wspominanie
najciekawszych wakacyjnych przygód - prezentacja wakacyjnych pamiątek ( zdjęć
pocztówek, drobiazgów).

Omówienie  i  wprowadzenie   akcji  :”Grzeczny  Uczeń  na  obiedzie”  oraz
wyróżnień :”Wzorowy Świetliczak” – wręczanych za wzorową postawę pod koniec
roku szkolnego.

Bezpieczna droga do i ze Szkoły

Czuwanie  nad  bezpieczeństwem  dzieci  -  przypomnienie  zasad  bezpiecznego
poruszania się  do i ze szkoły, poznanie drogi ewakuacji ze świetlicy.

Pani Jesień do nas przyszła...czyli kolory w przyrodzie

Cykliczność  pór  roku  -  określenie  cech  charakterystycznych  jesieni.
Obserwacja  środowiska  i  zmian  w  nim  zachodzących  ze  względu  na  nadejście
jesieni.  Tydzień  :”Złota  polska  Jesień  w świetlicy”:  prace  plastyczne,  techniczne,
wykonanie dekoracji z jesiennych darów natury( warzyw, owoców, liści, kasztanów,
żołędzi, nasion, szyszek itp.).



Zorganizowanie  i  przeprowadzenie  na  terenie  szkoły  konkursu  plastycznego  pod
hasłem :”Jesienny spacer”.

Jesteśmy gospodarzami świetlicy

Rozmowy n/t poszanowania sprzętu świetlicowego, gier, zabawek, rozsądnego
korzystania z artykułów i przyborów plastycznych. „Nie czyń drugiemu, co Tobie nie
miłe” oraz „Zasada fair play na co dzień w świetlicy” - analiza tych haseł i wdrażanie
ich do życia w świetlicy. Dbanie o estetyczny wygląd świetlicy. Adaptacja dzieci do
warunków  świetlicowych.  Pomoc  uczniom  w  odrabianiu  zadań  domowych,
organizowanie i sprzyjanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

30 IX - Dzień Chłopaka

Pamięć o kolegach ze świetlicy - kultywowanie tradycji. Poznawanie cech ludzkich,
charakterystycznych dla chłopców, zachęcanie do właściwych relacji koleżeńskich -
Dobry kolega to skarb!

Ważne  dla Dzieci we wrześniu:
5 września - Dzień Postaci z Bajek
19 września -Dzień dzikiej Flory i Fauny,
22 września – I Dzień Jesieni i Dzień bez samochodu
24- września - Dzień  Grzyba
28 września -Światowy Dzień Morza
29 września -  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

PAŹDZIERNIK

Jesienią dbamy o zdrowie

Kształtowanie  nawyków higieny  osobistej  wśród  uczniów.  Znaczenie  spożywania
owoców  i  warzyw  jesienią,  rola  witamin  a  także   utrwalenie  konieczności
właściwego ubierania się stosownie o pór roku. Sport w życiu dziecka.

Strach ma wielkie oczy- rola literatury w rozwoju emocjonalnym
i uczuciowym dziecka,

modelowanie postaw poprzez literaturę

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z najczęściej występującymi u dzieci w
młodszym wieku szkolnym lękami - bajkoterapia ( terapia za pomocą właściwych



bajek). Rozwijanie umiejętności pracy w grupie - budzenie wzajemnego szacunku,
przełamywanie onieśmielenia - integracja grupy.

14 X Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej co to za święto?
Wykonanie laurek i kwiatów dla nauczycieli.
Kształcenie umiejętności składania życzeń.
Kształtowanie nawyków grzecznościowych, wyrabianie postawy szacunku dla 
wychowawców i pracowników szkoły.
Wykonanie gazetki okolicznościowej.
Sztandar szkoły - okazywanie szacunku.

Pamięć o tych, którzy odeszli

Poznanie tradycji związanej ze Świętem Zmarłych i zachęcanie do czczenia pamięci
o zmarłych.
Ważne dla Dzieci w październiku:

1 października - Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki
2 października - Światowy Dzień Uśmiechu
4 października -Światowy Dzień Zwierząt
10 października - Światowy Dzień Drzewa
12 października -Dzień Bezpiecznego Komputera
15 października - Światowy Dzień Mycia Rąk
16 października - Światowy Dzień Chleba
25 października - Dzień Kundelka 

LISTOPAD

Magiczne słowa niech będą wśród nas!

Kształtowanie zasad kultury osobistej i szacunku wobec rówieśników i osób
dorosłych. Świetlicowy savoir- vivre czyli dobre maniery na co dzień. Wzmacnianie
więzi  w  grupie  świetlicowej  poprzez  wspólne  gry  i  zabawy.  Właściwe
komunikowanie się  z innymi (  wyraźne artykułowanie naszych oczekiwań wobec
innych, mówienie o tym co  nas boli, co nam przeszkadza w zachowaniu innych,
czego  sobie  nie  życzymy,  itp.)  -  to  klucz  to  dobrych  relacji  i  umiejętności
rozwiązywania konfliktów na bieżąco.



Akcja Charytatywna:
”Razem zróbmy coś dobrego'”!

( pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt)

Akcja Charytatywna:
„Nakrętki zbieramy – Nie wyrzucamy – i w ten sposób

Pomagamy!!!”
( pomoc osobom niepełnosprawnym)

 
Poszerzenie  wiadomości  o  potrzebach  zwierząt.  Rozwijanie  uczuć

opiekuńczych i troski wobec zwierząt i ich losu.
Świetlicowa Akcja zbiórki karmy, kocyków, ręczników, smyczy i innych potrzebnych
przyborów  dla  bezdomnych  zwierząt  ze  Schroniska  w  Rybniku   i  Punktu
Przetrzymań w Czerwionce – Leszczynach.
Zbiórka plastikowych nakrętek po napojach dla  osób niepełnosprawnych z  naszej
gminy i miasta Trwa cały rok).

GRUDZIEŃ

 Barbórka – święto św. Barbary

Przybliżenie dzieciom postaci  św. Barbary w odniesieniu do pracy w kopalni.
Zajęcia świetlicowe na temat pracy górnika, jej znaczenia dawniej i dziś.

Przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia
Listy do Świętego Mikołaja

Utrwalenie wiadomości związanych ze świętami oraz tradycjami świątecznymi,
rozbudzanie radosnego nastroju. Zachęcanie do wykonywania świątecznych
dekoracji i upominków. Nauka redagowania życzeń świątecznych, pisania 

i adresowania listu, kartki z życzeniami oraz pakowania prezentów w ozdobny papier
lub w inny oryginalny sposób. Kultywowanie tradycji - zachęcanie do

obdarowywania, sprawiania przyjemności innym w wieloraki sposób - za pomocą
upominku, dobrego uczynku, pomocy w nauce, wypełniania obowiązków domowych

itp. Kim był święty Mikołaj – zapoznanie uczniów z postacią św.Mikołaja.

Zajęcia wokół choinki

Przypomnienie zwyczajów świątecznych, kulinarnych, śpiewanie i słuchanie kolęd.
Wykonywanie ozdób choinkowych. Tworzenie dekoracji świątecznych i zimowych.



Wyrabianie  oraz  wypiekanie  pierniczków  z  ciasta  i  masy  solnej  –  dekorowanie
gotowych wyrobów.
Świąteczny konkurs szkolny dla uczniów klas I-VIII: ”Mój Anioł Stróż”.

                   
                               Witamy Zimę, witamy Nowy Rok!

Obserwacja  środowiska  i  zmian  w  nim  następujących.  Określanie  nastroju
związanego  z  aktualna  pogodą.  Uświadomienie  konsekwencji  nieodpowiednich
zabaw pirotechnicznych.

Ważne dla Dzieci w grudniu:

6 grudnia - Dzień Anioła i ś.Mikołaja
10 grudnia - Światowy Dzień Futbolu
13 grudnia - Dzień Księgarza
14 grudnia - Dzień Herbaty

STYCZEŃ

Noworoczne postanowienia

Rozwijanie umiejętności samooceny i planowania swojej przyszłości. Rozróżnianie
dobrych czynów od  złych i szukanie pozytywnych rozwiązań z sytuacji, w których
nasza postawa lub czyn był niewłaściwy. Poznanie zwyczajów karnawałowych. 
„Karnawał w szkole” – tydzień wykonywania strojów karnawałowych lub elementów
stroju w świetlicy szkolnej. Udział młodszych wychowanków świetlicy w szkolnej
zabawie karnawałowej organizowanej dla klas I-III.

                                      Bezpieczne ferie zimowe

Zapoznanie  dzieci  z  różnymi  formami  spędzania  czasu  wolnego  podczas  dni
wolnych. Wdrażanie do zadbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo podczas zabaw
na śniegu i lodzie oraz  o bezpieczeństwo osób  towarzyszących nam w zabawie.
Zachęcanie do obdarowywania i sprawiania przyjemności innym - babci i dziadkowi
z okazji Święta Babci i Dziadka.
Projektowanie i wykonywanie przestrzennych form plastycznych - upominków oraz
laurek.

Ważne dla Dzieci w styczniu:
21 stycznia- Dzień Babci
22 stycznia- Dzień Dziadka
29 stycznia- Dzień Składanki i Łamigłówki



                                                               LUTY  
    Przyglądamy się zimie

   Charakterystyka  zimy.  Zabawy  oraz  sporty  zimowe.  Wspomnienia  z  ferii
zimowych.  Co robić  by się  nie  nudzić  w czasie  zimowych wieczorów.  Budzenie
potrzeby  niesienia  pomocy zwierzętom w czasie  zimy -  dokarmianie  ptactwa  w
karmnikach.
Wykonanie prostego karmnika z butelki – zajęcia techniczne.

Walentynki dniem przyjaźni i miłości -
- być przyjacielem i mieć przyjaciela

Poznanie  tradycji  związanej  z  Walentynkami.  Rozwijanie  umiejętności  empatii  i
troski  o  samopoczucie  koleżanek i  kolegów w świetlicy,  na  jadalni,  w klasie,  na
przerwie.  Sposoby okazywania uczuć -  rola  uczuć w życiu człowieka.  Tworzenie
sytuacji edukacyjnych sprzyjających integracji grupy.

Ważne dla Dzieci w lutym:
02 luty-Dzień Pozytywnego Myślenia
17 luty -Światowy Dzień Kota

MARZEC

Święto Kobiet - tych małych i dużych

Zawody  wykonywane  prze  kobiety.  Rozwijanie  szacunku  dla  kobiet  pracujących
zawodowo  i  w  domu.  Rola  kobiet  w  codziennym  życiu.  Składanie  życzeń.
Świetlicowe obchody Dnia Kobiet dla dziewczynek uczestniczących w zajęciach -
zabawy, gry i konkursy przygotowane przez chłopców wraz z wychowawcą świetlicy.

Chcemy żyć w czystym środowisku -
- czyli z ekologią za pan brat!

Rozwijanie  zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych.
Przypomnienie sposobów dbania o środowisko i zasad zachowania się w miejscach
objętych ochroną. Znaczenie recyklingu i potrzeby segregacji odpadów na co dzień.
Szukanie oryginalnych rozwiązań plastycznych w tym zakresie. Coroczny udział w
Wojewódzkim Plastycznym Konkursie Ekologicznym :”Ocalić od zapomnienia” org.
MOK Czerwionka – Leszczyny.



Zbliża się wiosna

Zwiastuny  wiosny,  przybliżenie  dzieciom nazw pierwszych   wiosennych  roślin  i
kwiatów. Wyjaśnienie słowa „nowalijka”, wymienienie wczesnowiosennych warzyw
i określenie ich wartości odżywczych. Wyrażanie wrażliwości na piękno natury w
twórczości plastyczne, słownej, muzycznej - korzystanie z przekazów medialnych.
Udział  w  konkursach  i  imprezach  artystycznych  na  różnych  szczeblach.
Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z cyklu :”Klub Małego Ekologa”: sianie owsa,
fasoli, rzeżuchy,  sadzonek kwiatów doniczkowych. Obserwacja wzrostu i rozwoju
roślinki, przyswojenie wiadomości o tym, czego potrzeba jej do życia.

Dobre maniery - warto się z nimi zaprzyjaźnić

Zachowanie  człowieka  w  różnych  sytuacjach  -  pogadanki,  odgrywanie  scenek.
Utrwalenie nawyków poprawnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.
Rozwijanie  umiejętności  odróżniania  żartu  od  zachowania  sprawiającego  innym
przykrość  - podparte literaturą: ”I Ty możesz być kozłem ofiarnym” i inne.  

Ważne dla Dzieci w marcu:

3 marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy,
8 marca - Dzień Kobiet,
17 marca - Światowy Dzień Morza,
20 marca - Międzynarodowy Dzień Wróbla, I Dzień Wiosny,
21 marca - Światowy Dzień Lasu,
22 marca- Światowy Dzień Wody,
27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru.

KWIECIEŃ
Wielkanoc

Poznanie  zwyczajów  związanych  ze  świętami  wielkanocnymi.  Umacnianie  więzi
rodzinnych. Przypomnienie tradycji i obrzędów ludowych związanych z nastaniem
wiosny  i  wyjaśnienie  ich  znaczenia  (  m.in.  topienia  lub  palenia
marzanny).Stosowanie różnych technik dekorowania i zdobienia.

Apetyt na zdrowie

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Co oznacza hasło: ”Ruch to zdrowie”,
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie oraz
korzyści  z  przebywania  na  świeżym  powietrzu,  zabaw  ruchowych,  spacerów,
uprawiania  sportu.  Propagowanie  zabaw  ruchowych,  aktywności  fizycznej  jako



alternatywnej  formy  spędzania  czasu  w  odniesieniu  do  komputera,  telefonu

komórkowego  itp. Udział  wychowanków  świetlicy  w  zajęciach  ruchowych  na
szkolnym podwórku i placu zabaw. Organizowanie gier i zabaw rywalizacyjnych, z
podziałem na drużyny jak i zabaw w parach oraz z cała grupą – w kręgu, np. z chustą
animacyjną klanza.

Dni książki - w krainie bajek i opowiadań

Wartość książki  jako źródła odkrywania emocji  własnych i  innych oraz skarbnica
wiedzy o świecie. Przypomnienie twórców literatury dla dzieci. Wspólne korzystanie
z zasobów biblioteki  szkolnej.  Rola bibliotekarza.  Rozwijanie  płynności  myślenia
poprzez  wypowiedzi słowne i zabawy słowne ( interpretacja czytanych tekstów ,
praca  na podstawie  czytanych bajek). 
Całoroczna  praca  z  książką  z  zakresu  bajkoterapii  :  bajki  relaksacyjne  i
psychoedukacyjne.
 Udział w Ogólnopolskim Konkursie  Plastycznym: ”Kartka dla Autora”.
Kontynuacja  udziału Świetlicy w Ogólnopolskiej Kampanii :  ”Cała Polska Czyta
Dzieciom - Czytające Szkoły”.

Planeta Ziemia

Włączanie się w szkolne obchody Dnia Ziemi. Zapoznanie dzieci z globusem i mapą,
podstawowymi informacjami o kontynentach i Polsce. Rozwijanie samodzielności i
budowanie poczucia własnej wartości poprzez poczucie sprawstwa: wiem, potrafię.
Zwrócenie uwagi na kolory w przyrodzie i na mapie, w atlasie, na globusie.
Wyrabianie  u  uczniów  postaw  proekologicznych  i  wyjaśnienie  pojęć:  ekologia,
ochrona  środowiska,  recykling,  surowiec  wtórny,  segregacja  odpadów,
zanieczyszczenie  i  ochrona  środowiska
Praca  techniczna  pt.  „Cuda  z  natury”  z  wykorzystaniem  surowców  wtórnych. 
Negatywny  wpływ  człowieka  na  środowisko  –  pogadanka,  wykonanie  plakatów.
 Wyrabianie nawyków oszczędzania "zapasów Ziemi".

Ważne dla Dzieci w kwietniu:
02 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
06 kwietnia- Światowy Dzień Sportu
22 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ziemi

MAJ
Majowe święta

Kształtowanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej. Zapoznanie dzieci z 
podstawowymi faktami naszej historii. Odnoszenie się z szacunkiem do przodków i 
historii. Poznanie wybranych legend. Wyrabianie szacunku wobec tradycji, kultury 



oraz historii narodu.
Święto Pracy - co to za święto? - rozmowa kierowana.
Święto Flagi - rozmowa i wykonanie flag do wywieszenia 
w świetlicy szkolnej.
Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Konstytucji 
3 Maja.

Dzień Matki

Uświadomienie  roli  Matki  i  rodziny  w  życiu  człowieka.  Propozycje
wychowanków: jak mogę pomagać mamie w codziennych obowiązkach, jak pokazać
jej, że bardzo ją kocham.
Tworzenie  laurek  i  upominków  dla  naszych  mam.  Doskonalenie  umiejętności
redagowania i składania życzeń.
Szkolny Konkurs Plastyczny organizowany przez Świetlicę szkolną: ”Moja Mama -
jedyna kochana!”.

Ważne dla Dzieci w maju:
08 maja - Dzień Bibliotekarza i Biblioteka,
15 maja - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
19 maja - Dzień Dobrych Uczynków

                              CZERWIEC
Dzień Dziecka - dzieci z różnych stron świata

Przypomnienie i poszerzenie wiadomości n/t praw i obowiązków dziecka – w domu
rodzinnym,  szkole,  w  grupie  rówieśniczej.  Rozwijanie  postaw  integracyjnych
poprzez wspólne zabawy. Przejawianie tolerancji wobec ludzi różnych ras, wyznań ,
poglądów.

                                     Zabawy sportowe

Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom zgodną, radosną zabawę
- na świeżym powietrzu oraz w świetlicy. Uświadomienie konieczności właściwego
zachowania  podczas  wycieczek   wiosennych  i  letnich.  Pogadanka  n/t  działań
chroniących  życie  -  podstawowe  zachowania   w  sytuacji  udzielania  pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym.

Zawody naszych rodziców

Poznanie zawodów rodziców. Umiejętność podziału ról  i obowiązków w rodzinie i
społeczeństwie. Zwrócenie uwagi na potrzebę różnorodności w tym zakresie - każda
praca  jest  ważna  i  należy  jej  się  szacunek.  Rozwijanie  empatii  i  chęci  niesienia
pomocy  innym,  wczesne  odkrywanie  własnych  predyspozycji  -  pogadanki,  prace
plastyczne, metoda poglądowa, zajęcia muzyczne.



Nadeszły wakacje

Uwrażliwianie na piękno przyrody późną wiosną i podczas lata. Poznawanie
wybranych miejsc i krajobrazów Polski.
Zwrócenie  uwagi  na  konieczność  bezpiecznego  spędzania  czasu  wolnego,  aby
chronić życie i zdrowie swoje i innych.
Wdrażanie do aktywnego i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.
Świat owadów - przypomnienie i dostarczenie wiadomości n/t niektórych owadów.
Sposoby radzenia sobie z ukąszeniami.

Ważne dla Dzieci w czerwcu:
01 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka
03 – Dzień Dobrej Oceny
20 czerwca Pierwszy Dzień Lata
23 czerwca Dzień Ojca

W bieżącym roku szkolnym realizowany  jest w świetlicy: 

 1.Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia i Odporności
Psychicznej Dzieci w Młodszym Wieku Szkolnym : ”Przyjaciele

Zippiego”,  (wychowankowie klas I-III),

2.Międzynarodowy Program Profilaktyczno -
- Wychowawczy ( warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku 5

-10lat) pod nazwą :”Strażnicy Uśmiechu”,

Celem tych dwóch programów jest pomoc dzieciom w budowaniu
ich stabilności emocjonalnej, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z

nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami oraz poprawa ich umiejętności
komunikacyjnych.

 
Obok dwóch wymienionych wcześniej  (  w miesiącu październiku)

akcji charytatywnych ( zbiórka nakrętek i karmy dla zwierząt), świetlica
będzie również kontynuować całoroczną akcję „ZBIERAM to w Szkole”,
która polega na zbiórce zużytych baterii, znaczków srebrnego złomu a jej
organizatorem jest Ogólnopolska Fundacja Misyjna Missio Cordis, celem
zaś pomoc ubogim dzieciom z Sudanu, Czadu i Boliwii.




