
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Wrzesień 

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Żegnajcie wakacje, witaj 
szkoło! 

Konkurs plastyczny: „Świetlica 
moich marzeń” – wystawa. 
Plakat „Nasze zasady” – praca 
grupowa. 

Prace porządkowo – gospodarcze w 
salach – urządzanie kącików zabaw. 
Zapoznanie dzieci z „Regułami bycia 
razem – wspólne zawieszenie na tablicy. 
Jakie gry i zabawki dzieci chciałyby mieć 
w świetlicy – sondaż. 

Zabawy sprzyjające 
poznawaniu się dzieci. 
Wyjścia na boisko szkolne.  

Śpiewamy nasze ulubione 
wakacyjne przeboje. 

Bezpieczna droga do szkoły „Sam na sam na drodze” – 
kolorowanka. 
„Znam znaki drogowe” – 
wykonujemy prace 
przestrzenne. Wystawa prac. 

Bezpieczna szkoła! – pogadanka na 
temat „Nie stań się ofiarą przemocy”. 
„Myszka Miki nakazuje” – poznawanie 
znaków drogowych. 
Bądź bezpieczny na drodze – ćwiczenie 
prawidłowego przechodzenia przez 
jezdnię. 

Zabawy integracyjne. 
Wyjścia na boisko szkolne.  

Jakie dźwięki słyszymy w 
mieście? – zabawa 
dźwiękonaśladowcza. 

Witamy jesień  Zmiany zachodzące w przyrodzie – 
informacje z różnych źródeł. 
„Skarby jesieni” – gromadzenie liści, 
kasztanów, jarzębiny, traw, nasion. 
Grzyby jadalne i trujące – atlas grzybów, 
kolorowanka. 
Zielnik – rozpoznawanie liści różnych 
gatunków drzew. 

Ciekawe zabawy na długie 
jesienne wieczory. 
Zabawy z chustą animacyjną.  

Śpiewanie piosenek o jesieni. 

Żyj zdrowo  Wykonanie pracy plastycznej nt. 
zdrowej żywności „Moje 
ulubione warzywa i owoce”. 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – 
pogadanka na temat higienicznego trybu 
życia. 
Pij mleko – poznajemy zdrowotne 
właściwości mleka i jego przetworów. 
Co to jest ekologiczna żywność – 
pogadanka. 

Zawody sportowe – biegi, 
rzuty do celu, konkurs 
skakania na skakance. 

Nauka piosenki „Witaminy”  

 



Październik  

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Dary jesieni  „Pani Jesień” – 
wykorzystywanie „jesiennych 
skarbów” w pracach 
plastycznych. 
Jesienna biżuteria – korale z 
jarzębiny. 

Zajęcia literackie – tworzenie wspólnej 
bajki „Jesienne czary”. 
Jesienne zwyczaje zwierząt w 
opowiadaniach i wierszach. 
Jak należy ubierać się jesienią – 
projektowanie ubrania dla siebie. 

Gry i zabawy ruchowe (np. 
„Jesienne liście”, 
„Wiewiórki”). 

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej – odgłosy lasu 

Moja miejscowość, mój 
kraj 

„Mój wymarzony plac zabaw” – 
szkic ołówkiem. 
Praca plastyczna „Moje osiedle, 
moja miejscowość”. 

Tworzymy definicje: “Moje miasto to .... 
„, Mój kraj to …” („krąg uczuć”). 
Historia i teraźniejszość Prądnika 
Czerwonego – pogadanka. 
Co możemy zrobić dla naszego osiedla – 
burza mózgów. 

Spacer po osiedlu – 
obserwowanie zmian (nowe 
budowle, park). 

Zabawy 
dźwiękonaśladowcze. 

Jacy jesteśmy na co dzień „Oto jestem ja” – autoportret. 
Prezentacja i omówienie prac. 
Wykonanie książeczki „Oto ja”. 

Praca z tekstem – „Skarżypyta” J. 
Brzechwy. Przedstawienie sylwetki 
głównego bohatera, próba oceny. 
„Moje mocne i słabe strony” – 
swobodne wypowiedzi dzieci. 

Wystawa prac o jesieni.  
Zabawy z chustą animacyjną. 

Słuchamy naszych ulubionych 
piosenek 

Pamiętajmy o tych, którzy 
odeszli 

„Moje wesołe Halloween” – 
rysunek kredką.  
Wykonanie lampionu z dyni.  

Największe cmentarze w Krakowie – 
dyskusja, oglądanie albumów, udział 
dzieci w ratowaniu pomników. 
Co to jest pomnik – wyjaśnienie pojęcia, 
oglądanie albumów. 
Pomnik Adama Mickiewicza – historia i 
tradycje związane z pomnikiem. 
Dzieje pomnika Tadeusza Kościuszki na 
Wawelu – zachęcenie do rodzinnego 
spaceru na Wawel. 
Czytanie opowiadania pt. „Jak Kubuś 
Puchatek świętował Halloween”. 

Zabawy integracyjne. Spacer 
do najbliższego miejsca 
pamięci, zapalenie zniczy.  

Zabawy ruchowe przy 
muzyce 

 

 



Listopad 

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Święto Niepodległości Polskie symbole narodowe: 
godło, hymn , flaga – 
wykonanie godła z papieru 
kolorowego 

Pochodzenie nazwy Polska („Legenda o 
Lechu”), położenie geograficzne Polski 
(praca z mapą). 
Nauka wierszyka pt. „Kto ty jesteś – 
Polak mały”. 
Co to znaczy być patriotą? – pogadanka. 

Zabawy ogólnorozwojowe.  Historia powstania hymnu 
Polski, nauka słów hymnu, 
wspólne odśpiewanie 
(postawa w czasie śpiewania 
hymnu). 
Nauka i wspólne śpiewnie 
pieśni patriotycznej: „Przybyli 
ułani pod okienko” (scenki). 

Rodzina szkolna i moja 
własna 

Portret rodzinny – technika 
dowolna 
Widokówka mojej rodziny – 
praca plastyczna. 

Co to jest rodzina – burza mózgów („ 
Słownik języka polskiego”). 
Wystawa zdjęć „Ja – mały bobo” – 
rozpoznawanie kolegów. 
Scenki rodzajowe z życia rodziny – 
prezentacja grup. 
Wyjaśnienie pojęć: drzewo 
genealogiczne, stopień pokrewieństwa. 
Pogadanka „Moje miejsce w rodzinie”. 

Łamigłówki mądrej sówki – 
rozwiązywanie rebusów 
graficznych.  

Zabawy ruchowe przy 
muzyce.  

Kolorowy świat zabawek „Moja ulubiona zabawka” – 
praca plastyczna. 
Naprawianie zabawek 
świetlicowych. 

„Misiaczki pluszaczki”  - rozmowa 
kontrolowana, luźne wypowiedzi dzieci 
nt. ulubionych maskotek, przytulanek 
oraz ich prezentacja. 
Pogadanka „Podziel się swoimi 
zabawkami z biedniejszymi dziećmi”. 
„Dbanie o zabawki” – zajęcia promujące 
wartości moralne. 
Jak „czują się” zepsute zabawki? – 
rozmowa kierowana. 

Gry i zabawy stolikowe.  
Zabawy integracyjne. 

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej.  

Pomóżmy zwierzętom 
przetrwać zimę 

Karmnik dla ptaków – 
kolorowanka, wydzieranka. 

Przygotowania ludzi i zwierząt do zimy – 
rady na zimę. 
Zimowi goście – informacje o ptakach 
przylatujących do nas na zimę. 
Dokarmianie ptaków i zwierząt – 

Zabawy z chustą animacyjną.  Świetlicowe andrzejki 



pogadanka. 
Układanki sylabowe z nazwami ptaków. 
Zabawy dobre i złe – bezpieczeństwo 
podczas zabaw zimowych – „burza 
mózgów”. 

 

Grudzień  

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Mikołajki, Mikołajki … “Chciałbym dostać w prezencie 
…” – prace plastyczne. 
Święty Mikołaj – I grupa – 
portret techniką kolażu, II grupa 
– postać Mikołaja (karton, 
wata). 

Pisanie listów do Świętego Mikołaja – 
wrzucanie do czerwonej skrzynki. 
Prawdziwa historia Świętego Mikołaja – 
opowiadanie. 
Czytanie i układanie zagadek i wierszy o 
Świętym Mikołaju. 

Zabawy ruchowe w Sali 
gimnastycznej. 

Świetlicowa zabawa 
mikołajkowa.  

Choinkowe radości Prace plastyczne o tematyce 
świątecznej – ozdoby 
choinkowe z masy solnej – 
wystawa. 
Kartka Bożonarodzeniowa – 
wyklejanie, redagowanie 
życzeń. 

Święta Bożego Narodzenia w naszych 
domach – tradycje świąteczne – 
dyskusja. 
Wiersze i opowiadania o przyjaźni, 
miłości. 
Wspólne ubieranie choinki. 
Nauka i wspólne śpiewanie kolęd przy 
choince. 
„Święta w moim domu’ – jak pomagam 
rodzicom zwierzętom świątecznych 
przygotowaniach – rozmowa kierowana. 
„Wigilijny stół, czyli dwanaście potraw” – 
rozmowa kierowana. 

Zabawy ruchowe w tunelu. Słuchanie kolęd oraz nauka 
wybranej przez dzieci kolędy. 

 

 

 



Styczeń 

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Maski, czapki, kotyliony – 
to karnawał 

Prace plastyczne – 
przygotowywanie kolorowych 
czapeczek, masek, balonów. 

“Bale karnawałowe kiedyś i dziś” – 
pogadanka. 
Czytanie wierszy i opowiadań o 
tematyce noworocznej. 

Zabawa karnawałowa. 
Konkursy ze słodkimi 
nagrodami.  

Karaoke – nasze ulubione 
piosenki.  

Zimowe szaleństwa Bałwankowe szaleństwo – 
prace plastyczne, lepienie 
bałwanków ze śniegu. 
Sporty zimowe – rysunek 
kredką, kolorowanie mandali. 

Bezpieczeństwo na śniegu i lodzie – 
propozycje bezpiecznych zabaw. 
Kodeks narciarza, saneczkarza, łyżwiarza 
– burza mózgów. 
Jak dostosować strój do warunków 
atmosferycznych – ubranie na zimę. 

Zabawy na śniegu. Słuchamy muzyki 
relaksacyjnej. Bajki 
relaksacyjne.  

J. Ch. Andersen – człowiek, 
który wyczarował 
najpiękniejsze bajki      

Ilustracja do wybranej baśni 
Andersena. 

Kim był J. Ch. Andersen – krótkie 
przedstawienie postaci pisarza. 
Czytamy baśnie autorstwa Andersena: 
„Brzydkie kaczątko”, „ dziewczynka z 
zapałkami”, „Księżniczka na ziarnku 
grochu”, „Mała syrenka”, „Królowa 
śniegu”. 
„Mój ulubiony bohater” – „krąg uczuć”. 

Zimowy spacer. Nauka piosenek na Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. 

Grzeczność nie jest sprawą 
łatwą 

Gazetka o grzeczności. 
„Trzy historyjki z życia Kasi” – 
analiza i ocena zachowania. 
Czy znam czarodziejskie słowa: 
proszę, dziękuję, przepraszam. 
„Przy jedzeniu” – porady z 
książki „Dobre obyczaje”. 

Wyjaśnienie słowa savoir – vivre. 
„Kodeks kulturalnego ucznia” – złote 
zasady w grupie rówieśniczej. 

Zabawy typu: „Ukłon”, „Trzy 
życzenia”. 

Zabawy przy muzyce. 

 

 

 

 



Luty 

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Kraków – moja mała 
Ojczyzna 

Jak zmieniał się Kraków – 
kolorowanka „Kraków dawniej i 
dziś”. 
Tworzenie albumu o Krakowie ( 
wykorzystywanie  wycinków 
prasowych). 
Konkurs plastyczny – „Zabytek 
Krakowa” (farby plakatowe). 

Interpretacja przysłowia „Nie od razu 
Kraków zbudowano”. 
Historia Kościoła Mariackiego” – legendy 
z nim związane. 
Oglądanie albumów o Krakowie. 
Wyjaśnienie pojęcia legenda – przykład 
merytorycznej odpowiedzi. 
Poznanie najsłynniejszych legend 
krakowskich (głośne czytanie). 
Ilustracja do wybranej legendy. 
Konkurs oratorski – najładniej 
opowiedziana legenda. 

Zabawy ruchowe w sali 
gimnastycznej.  

Zabawy przy muzyce. 

Tydzień z moim 
ulubieńcem 

„Moje zwierzątko” – praca 
plastyczna. 
„Portret mojego przyjaciela” – 
rysowanie kredkami. Określenie 
charakterystycznych cech 
wyglądu. 
Praca plastyczna nt. „Zwierzę, o 
jakim marzę”. 

Znaczenie przyjaźni. Podobieństwa i 
różnice między ludźmi – luźne 
wypowiedzi dzieci. 
Pogadanka nt. zwierząt domowych – 
kształtowanie właściwego stosunku do 
zwierząt. 

Świetlicowe rozgrywki piłki 
nożnej.  

Słuchani muzyki poważnej.  

Nasi sąsiedzi Europejczycy Legenda o Europie – ilustracja 
do legendy. 
Kolorowanie mapy – granice 
krajów członkowskich, 
wyszukiwanie stolic. 

Z dziejów Europy – najważniejsze 
informacje historyczne. 
Nasi Sąsiedzi – praca z mapą. 
Układanka literowa – nazwy państw 
należących do UE. 

Łamigłówki mądrej sówki – 
układamy rebusy i krzyżówki z 
hasłami – nazwami niektórych 
państw Unii Europejskiej.  

„Oda do radości” – 
wysłuchanie hymnu Unii 
Europejskiej. 

 

 

 

 



Marzec 

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Kobietki małe i duże Wspólne wykonanie gazetki 
okolicznościowej – Dzień 
Kobiet. 
Projektowanie i wykonanie 
barwnej kompozycji kwiatowej 
z bibuły. 

Rozmowa na temat ustanowienia Dnia 
Kobiet i powodów jego obchodzenia. 
Zawody wykonywane przez kobiety – 
rozmowa kierowana. 
Podkreślenie roli kobiety w życiu i 
codziennej pracy – pogadanka. 
Sylwetki słynnych kobiet – dopasowanie 
nazwisk do imion – praca w grupach. 
Kto jest dżentelmenem, a kto damą – 
zasady dobrego zachowania wobec 
kobiety – rozmowa kierowana. 

Gry i zabawy stolikowe.  
Zabawy integracyjne. 

Zabawy 
dźwiękonaśladowcze.  

Pierwsze zwiastuny wiosny Wiosna zakwita kolorami – 
malowanie farbami. 

Nowinki przyrodnicze – kalendarz 
przyrody. 
Czytanie opowiadań: „Jak nosek szukał 
wiosny”, „Śniegotek”, „W marcu jak w 
garncu”. 
Pielęgnacja roślin w sali (odkurzanie liści, 
sadzenie nowych roślin). 
Wiosna w obrazach znanych malarzy – 
oglądanie albumów, widokówek z 
reprodukcjami. 

Spacer po okolicy, zaglądanie 
do przydomowych ogródków. 

Słuchamy muzyki 
relaksacyjnej. Bajki 
relaksacyjne.  

Witaj Wiosno Prace plastyczne – orgiami z 
kółek, kolorowe szmatki. 
Praca plastyczna „Pani wiosna”. 
Wykonanie kwiatów techniką 
orgiami. 

Rozmowa kierowana nt. ochrony 
przyrody. 
Układanie wierszy o tematyce 
wiosennej.  

Zawody ruchowe ze słodkimi 
nagrodami. 

Słuchanie symfonii Vivaldiego 
„Wiosna” – malowanie 
obrazu do muzyki. 

Ekologia na co dzień – 
czyste środowisko 

Plakat pod hasłem – „Nasze 
rady na odpady”. 

Wiersz „Do dobrego człowieka” – o 
szanowaniu przyrody. 
Czym zajmuje się ekologia? – dyskusja. 
Test – czy Twój dom jest ekologiczny. 
Czy moje codzienne zachowanie może 
uratować ziemię? – „burza mózgów”. 

Porządkowanie szkolnego 
ogródka.  
Gry i zabawy zręcznościowe.  

Nauka piosenek o ekologii.  



Kwiecień 

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Wielkanocne niespodzianki Wielkanocna kartka – 
projektowanie i redagowanie 
życzeń wielkanocnych. 
Wielkanocne koszyczki – 
wykorzystanie gałązek wierzby. 

Wielkanocne opowieści („Mazurek”, 
„Baba”, „Dzieci św. Lejka”). 
Wielkanocne tradycje dawanej i dziś – 
rozmowa kierowana.  

Zabawa w kalambury. 
Konkurs skakania na 
skakance.  

Słuchanie piosenek i nagrań 

Kto o pisankach pamiętał, 
ten miał wesołe święta 

Praca plastyczna „Śmigus – 
Dyngus w moim domu”. 
„Mój wielkanocny króliczek” – 
praca plastyczna. 

Jak spędziłem święta wielkanocne?” – 
swobodne wypowiedzi dzieci. 

Zabawy ruchowe w sali 
gimnastycznej.  

Słuchamy muzyki 
relaksacyjnej. Bajki 
relaksacyjne. 

Królestwo zwierząt „Dzikie zwierzę z plasteliny”. 
Praca w grupach – Nasze zoo – 
praca przestrzenna.  

Poznajemy zwierzęta z różnych stref 
klimatycznych. 
Życie zwierząt w dżungli, na wsi, w zoo. 
Zasady obchodzenia się ze zwierzętami. 
Krzyżówki tematyczne z nazwami 
zwierząt. 

Zabawy i gry stolikowe. 
Zabawy z chustą animacyjną. 

Słuchanie płyt z odgłosami 
zwierząt. 

Czy już znasz patrona 
naszej szkoły? 

Portret św. Wojciech – technika 
dowolna. 
Godło naszej szkoły – 
wydzieranka. 

„Życie i działalność św. Wojciecha” – 
rozmowa kierowana. 
Nasz patron – nas wzór – pogadanka. 
 

Zabawy na boisku szkolnym.  Zabawy przy muzyce. 

 

 

 

 

 

 

 



Maj 

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Komputer i ja Co komputer może zrobić za 
ciebie – wykonanie gazetki. 
 

Zalety korzystania z Internetu – „burza 
mózgów”. 
Zagrożenia wynikające z korzystania z 
sieci – rozmowa kierowana. 
Zasady bezpieczeństwa w sieci. 

Zabawy ruchowe na boisku 
szkolnym. 

Słuchanie piosenek i nagrań 

Książka moim przyjacielem   Wykonywanie zakładki do 
książki. 
Zajęcia plastyczne – „Mój 
ulubiony bohater książkowy”. 
Książeczka o mnie – 
wykonywanie książeczek o 
sobie, prezentacja. 

Sztuka obcowania z książką – 
pogadanka. 
Wizyta w bibliotece, rozmowa z 
bibliotekarką. 
Moja ulubiona książka – konkurs 
oratorski. 
 

Zabawy integracyjne.  
Łamigłówki mądrej sówki – 
rozwiązywanie rebusów 
graficznych.  

Zabawy 
dźwiękonaśladowcze.  

Kolorowy świat motyli       Prace plastyczne – „Motyle” z 
rolek papieru toaletowego.  
 

Oglądanie albumów i atlasów ze 
zdjęciami motyli. 
Skąd się biorą motyle? – pogadanka. 
 

Spacer do parku, na łąkę – 
obserwacja motyli. 

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej. 

Kocham cię mamusiu z 
serduszka całego 

Kochane Mamy czy się 
rozpoznamy? – portret mamy 
(farby plakatowe) – wystawa 
prac. 
Kwiaty dla mamy (bibuła, klej) – 
wręczenie upominku. 
Mama na plakacie – praca 
grupowa. 

„„Mali dżentelmeni” – zachowanie 
chłopców wobec dziewczynek, mam 
(poznawanie kulturalnych zachowań). 
Krótki wiersz dla mamy – samodzielne 
tworzenie – głośne odczytanie 
(podkreślenie roli mamy w życiu 
rodziny). 

Gry stolikowe: warcaby i 
szachy. 

Nasze ulubione piosenki.   

 

 

 

 



Czerwiec 

Tematyka zajęć Zajęcia plastyczno – 
techniczne 

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe.  Gry i 
zabawy świetlicowe 

Zajęcia umuzykalniające 

Święta Międzynarodowe – 
Dzień Dziecka 

„Mój kolega z dalekich storn” – 
konkurs plastyczny.  

Baśń koreańska „Bracia”, opowiadanie 
japońskie pt. „Sakwa” – życie dzieci w 
innych krajach – dyskusja. 
Zapoznanie z prawami dziecka 
(Konwencja Praw Dziecka). 
„Rundka” – Niedokończone zdanie: 
„Moim marzeniem jest …” z 
uzasadnieniem odpowiedzi. 

Zawody sportowe. 
Zabawa przy muzyce 
(konkursy). 
 

Słuchamy muzyki z innych 
krajów 

My i nasza szkoła Nasza szkoła – prace plastyczne, 
technika dowolna. 
Praca plastyczna „Szkoła moich 
marzeń”. 

“O jakiej szkole marzą dzieci?” – cechy 
szkoły marzeń (praca w grupach). 
„Jeden dzień z życia ucznia” – tworzymy 
ustne opowiadanie. 
„Jesteśmy klasą” – czy nasza klasa różni 
się od innych klas w szkole, czym się 
charakteryzuje. 
Reguły w klasie – „burza mózgów”. 
Rundka „Dobre strony mojej szkoły to 
…”. 

Zabawy ruchowe na boisku 
szkolnym.  

Słuchamy muzyki 
relaksacyjnej. Bajki 
relaksacyjne.  

Kim będę, gdy dorosnę? Kim będę gdy dorosnę? – 
wykonywanie i prezentacja 
rysunków z przedstawicielami 
różnych zawodów. 
 

Znaczenie różnych zawodów w naszym 
życiu – Co by się działo, gdyby nie było 
piekarzy, strażaków…? – pogadanka.  
Życie ludzi i ich praca w kolejnych porach 
roku (na wsi, w mieście) – pogadanka. 

Zabawy tematyczne: 
„Policjanci i złodzieje”, 
„Sklepik”, „Fryzjer”, „Szkoła” – 
wyznaczenie ról, 
przygotowanie rekwizytów. 
 

Karaoke – nasze ulubione 
piosenki.  

Czas na wakacje Plany wakacyjne – swobodna 
ekspresja plastyczna 
Dbamy o zabawki – 
porządkowanie świetlicy. 
Praca plastyczna „Moje 
wymarzone wakacje”. 

Praca z mapą – miejsca, które chcę 
odwiedzić. 
Wysłuchanie wiersza pt. „Wakacyjne 
rady” – zasady bezpiecznego zachowania 
w górach, w lesie, nad morzem. 
Plany wakacyjne – swobodna ekspresja 
plastyczna 
Wakacyjne zabawy – propozycje 

Zawody sportowe na boisku 
szkolnym. 

.Nauka piosenek – „Tato już 
lato”, „Niech żyją wakacje”. 
 



Bezpieczne wakacje – pogadanka. 
Telefony alarmowe – rozmowa z dziećmi 
o sytuacjach wymagających korzystania 
z ważnych telefonów. 

 

 


