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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy 05-09.02.2018 
Temat tygodnia Zajęcia dydaktyczne Zajęcia plastyczno – 

muzyczne Gry i zabawy 

Karnawał. Tłusty 
czwartek. 

Zapoznanie dzieci ze 
zwyczajem 
przebierania się na 
bal karnawałowy. 
 
Omowienie i 
przedstawienie 
różnych strojów na 
bal karnawałowy. 
 
Poznanie przez 
uczniów 
najciekawszych 
karnawałów świata. 
 
Zapoznanie uczniów 
z pojęciami: 
karnawał, ostatki, 
tłusty czwartek, post. 
 
Rozwiązywanie 
zagadek zgodnie z 
tematem tygodnia. 

Wykonanie z talerza 
papierowego maski 
karnawałowej, 
doklejenie patyczka 
oraz ozdabianie 
maski według 
własnego pomysłu 
elementami 
wyciętymi z 
kolorowego papieru. 
 
„Wymarzona strój 
na bal” - dzieci 
zamieniają się w 
projektantów, przy 
pomocy ścinek z 
kolorowego papieru 
oraz różnych 
wzorków zrobionych 
za pomocą 
dziurkaczy wyklejają 
wymarzoną strój na 
bal. 
 
„Pączek”- 
dekorowanie 
szablonu pączka 
według własnego 
pomysłu.  
 
Rościeranie 
plasteliną szablonu 
pączka. Następnie 
posypanie go mąką 
lub cukrem pudrem. 
 
 

Zabawa z 
elementami 
pantomimy.  
 
 Zabawy ruchowe na 
szkolnym holu.  
 
Zabawa ruchowa 
„Zimowa 
rozgrzewka”. Dzieci 
stoją w kole. Chętne 
dziecko chodzi w 
środku i powtarza: - 
„Raz, dwa, trzy, 
ćwiczysz ty”. 
Wskazane dziecko 
pokazuje jakiś ruch, 
pozostałe dzieci go 
naśladują. 
 
 Zabawa z 
elementami masażu 
„Zimne ręce”. Dzieci 
dobierają się parami. 
Jedno dziecko z pary 
nie może poruszać 
dłońmi z zimna. 
Drugie dziecko 
powinno potrzeć i 
pomasować te zimne 
ręce, aby je rozgrzać 
(K.W. Vopel). 
 
„Karnawałowe 
tańce” – zabawa 
ruchowa do melodii: 
• Taniec chorwacki 
„Kolo von Srem” 
• Taniec francuski „ 
La Bastringlo”  
• Taniec irlandzki „ 
Sally Gardens” 
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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy 12-16.02.2018 
Temat tygodnia Zajęcia dydaktyczne Zajęcia plastyczno – 

muzyczne Gry i zabawy 

Walentynki- 
rozmawiamy o 

uczuciach. 
 

Zapoznanie uczniów 
z tradycjami 
Walentynkowymi, 
oraz co to są 
Walentynki. 
 
Zachęcanie dzieci do 
okazywania uczuć 
innym osobom oraz 
kultywowanie 
tradycji 
walentynkowej. 
 
Odkrywanie przez 
dzieci swoich uczuć i 
dostrzeganie ich u 
innych. 
 
Rozsypanka. Dzieci 
w grupach układają z 
rozsypanych literek 
kluczowe słowo 
zajęć, które brzmi – 
Walentynki. 
 
Rozwiązywanie 
zagadek dotyczących 
tematu tydodnia. 

„Serduszka”- 
wycinamy większe i 
mniejsze serduszko. 
Mniejsze serduszko 
naklejamy na 
większe i ozdabiamy. 
 
„Drzewko Miłości”- 
dzieci odrysowują 
szablon drzewka na 
białej kartcę papieru, 
kolorują je a 
następnie dekorują 
małymi czerwonymi 
serduszkami. 
 
„Wesołe serduszko”- 
obklejamy paskiem 
bibuły rurkę lub 
wykałaczkę. 
Następnie wycinamy 
dwa identycznej 
wielkości czerwone 
serduszka, które 
sklejamy razem 
umieszczając miedzy 
nimi rurkę / 
wykałaczkę. Z 
kolorowego papieru 
przygotowujemy  dla 
naszego wesołego 
serduszka oczy i 
buźkę. 
 
„Karta 
walentynkowa”- 
zginamy równo w 
połowie czerwoną 
kartkę z bloku 
technicznego formatu 
A4 i dekorujemy 
według własnego 
pomysłu kartkę 
różnymi przyborami 
(bibula, kredki, 
flamastry,wycinanki) 
 

Zabawy ruchowe na 
holu szkolnym. 
 
„Serduszkowy 
taniec”-dzieci 
maszerują, poruszają 
się w rytm muzyki, 
trzymając w rękach 
serduszko. Podczas 
przerwy w muzyce 
zamieniają się 
serduszkami z 
najbliżej stojącą 
osobą. Muzyka gra 
dalej, uczestnicy 
zabawy kontynuują 
taniec, podczas 
przerwy znów 
zamieniają się 
serduszkami.  
 
Mam serduszko, 
wielkie serce, spójrz 
jakie czerwone. 
Kogo kocham, kogo 
lubię, podam w jego 
stronę. Ciebie 
kocham, Ciebie 
lubię, Ciebie 
pocałuję. 
A czerwone wielkie 
serce, Tobie podaruję 
Dana moja dana, tyś 
moja kochana.(2 x) 
 
“Lustro”- zabawa 
ruchowa. Dzieci w 
parach tworzą 
saneczki i poruszają 
się w rytm muzyki 
po całej sali. Na 
przerwę w muzyce 
jedno z nich 
pokazuje różne ruchy 
i miny, drugie – jak 
w odbiciu lustrzanym 
– naśladuje je. 
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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy 19-23.02.2018 
Temat tygodnia Zajęcia dydaktyczne Zajęcia plastyczno – 

muzyczne Gry i zabawy 

Zwierzęta zimą. 

Zapoznanie dzieci z 
trybem życia 
zwierząt leśnych w 
czasie zimy. 
 
Zrozumienie przez 
dzieci konieczności 
dokarmiania ptaków 
w okresie zimowym.  
 
Zrozbudzenie w 
uczniach opiekuńczej 
roli wobec ptaków i 
innych zwiarząt. 
 
Zapoznanie dzieci z 
pokarmami, którymi 
żywią się ptaki i 
zwiarzęta zimą. 
 
Rozwiązywanie 
zagadek  na temat 
tygodnia. 
 
Słuchanie 
opowiadania „O 
zziębniętym 
Elemelku, pustym 
brzuszku i rondelku”. 
Rozmowa na temat 
treści opowiadania. 
 
 
 
 

Cztery pory roku – 
słuchanie 
fragmentów 
muzycznych z 
nagrań „Cztery pory 
roku” A.Vivaldiego. 
Po wysłuchaniu 
każdego utworu w 
kolejności: zima, 
wiosna, lato, jesień, 
dzieci opowiadają 
jaką porę roku 
kompozytor 
przedstawił w swoim 
utworze i po czym 
poznały. 
 
„Zimowe drzewo” – 
malowanie z 
rysowaniem 
widelcem. 
 
„Ptaszek” – zajecia 
techniczne, lepienie z 
plasteliny lub gliny. 
Ozdabianie 
wytworów innymi 
materiałami 
(koraliki, piórka, 
włóczka) 
 
Wykonanie 
„Sarenki” techniką 
origami. 
 
Wypełnienie 
kuleczkami bibuły 
szablonu „Dzika”. 
 
 

Zabawy ruchowe na 
holu szkolnym. 
 
Zabawa ruchowa 
„Ptaszki i karmniki”. 
W Sali rozłożone są 
obręcze – karmniki. 
Dzieci naśladując 
ptaszki biegają 
miedzy nimi. Na 
sygnał N. zajmują 
miejsca w 
karmnikach. W 
każdym karmniku 
może się znajdować 
tyle ptaszków ile 
określi nauczycielka. 
 
Oglądanie miseczek 
z różnego rodzaju 
pokarmami dla 
ptaków. 
Zastanawianie się, 
które ze smakołyków 
są najbardziej 
lubiane przez 
poszczególne ptaki. 
 
Zabawa ruchowa 
„Zimą w lesie”. 
Dzieci otrzymuja 
emblematy zwierząt 
leśnych. Przy 
muzyce chodzą 
tanecznym krokiem 
po sali. Gdy muzyka 
cichnie, tworzą kółka 
zgodnie z 
posiadanymi 
emblematami. 
 
Zabawa dydaktyczna 
„Skojarzenia” – 
dzieci siedzą w kole. 
N. toczy piłkę do 
wybranego dziecka, 
wypowiadając 
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głoskę. Zadaniem 
dziecka jest 
skojarzenie głoski z 
nazwą zwierzecia lub 
przysmaku, np. 
m – marchewka  
s – sarenka…. 
 
Zabawa „Ptaki w 
karmniku” – 
oglądanie sylwet 
ptaków, które 
przyleciały do 
karmnika, 
opisywanie ich 
wyglądu, czytanie 
ich nazw. 
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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy 12-16.02.2018 
Temat tygodnia Zajęcia dydaktyczne Zajęcia plastyczno – 

muzyczne Gry i zabawy 

Zimowe zabawy i 
sporty. 

Rozwiązywanie 
krzyżówek i zagadek 
dotyczących 
zimowych zabaw i 
sportów. 
 
Pogadanka na temat 
zimy na podstawie 
wiersza „Jedzie 
zima” Cz. 
Janczarskiego. 
 
Rozmowa dotycząca 
czynności jakie 
możemy wykonywać 
w trakcie zimy. 
 
Rozmowa kierowana 
na temat dyscyplin 
sportowych i zabaw 
zimowych. 
 
„Sporty zimowe” – 
zabawa dydaktyczna. 
(Dzieci oglądają 
obrazki 
przedstawiające 
sporty zimowe , 
nazywają sporty 
(hokej, narciarstwo, 
łyżwiarstwo, 
snowboarding, 
saneczkarstwo) na 
obrazkach. 
 
"Przygoda na 
sankach" – słuchanie 
bajki Urszuli 
Piotrowskiej. 

Lepienie z plasteliny 
zawodów 
sportowych. 
 
Praca plastyczna: 
„Nasz ulubiony sport 
zimowy” 
Dzieci malują pastą 
do zębów wspólny 
rysunek 
przedstawiający sport 
zimowy (na drzwiach 
wieszamy czarny 
brystol, każde 
dziecko dostaje na 
palec odrobinę pasty 
do zębów i może 
namalować tyle, na 
ile pozwoli mu ilość 
pasty). 
 
„Zimowy taniec” – 
zabawa ruchowa z 
szalikami. Dzieci 
tańczą zgodnie ze 
słyszaną muzyką, 
swobodnie ją 
interpretując. 
 
Praca plastyczna – 
malowanie białą 
farbą na niebieskim 
tle nt. ,,Hej, zimo 
biała!”, wzbogacenie 
pracy gotowymi 
elementami , 
wyciętymi z 
kolorowego papieru. 
 
Praca plastyczna 
„Bałwanek z 
wacików 
kosmetycznych lub 
waty”. 
 
 

Zabawy ruchowe na 
holu szkolnym.  
 
„Saneczki” - zabawa 
ruchowa przy 
muzyce. (Dzieci 
dobierają się w pary 
jedna osoba to 
ciągnący sanki, drugi 
– siedzący na 
sankach. Gdy 
muzyka gra dzieci 
swobodnie poruszają 
się w zaprzęgu, a na 
przerwę w muzyce 
zamieniają się 
rolami). 
 
Zjeżdżamy na 
sankach” – zabawa 
ruchowa Nauczyciel 
zaprasza dzieci do 
zjeżdżania na 
sankach z górki i 
włącza muzykę. Gdy 
melodia jest wolna – 
dzieci wchodzą pod 
górkę i ciągną sanki 
– dzieci idą w 
średnim tempie, ręce 
z tyłu; gdy jest 
szybka – dzieci 
zjeżdżają z górki na 
sankach – biegną 
drobnymi krokami. 
 
Zabawa 
koncentrująca - 
„Szukaj sopelka". 
Dzieci siedzą w 
kręgu. Jedno dziecko 
wchodzi do środka i 
daje sobie zasłonić 
apaszką oczy - szuka 
dźwięczącego 
„sopelka". 
Nauczycielka podaje 
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wybranej osobie 
dzwoneczek, którym 
dziecko delikatnie 
dzwoni. Osoba 
siedząca w środku na 
poduszce śledzi 
wędrówkę dźwięku 
dzwoneczka i ręką 
wskazuje kierunek z 
którego dobiega . 
Zabawę powtarzamy 
kilka razy. 
 
Zabawa relaksacyjna 
„Pada śnieżek” 
wykorzystując utwór  
Vivaldiego „Zima”. 

 
„Atrybuty Pani 
Zimy” – zabawa 
obrazkowa. Dzieci 
odkrywają obrazki 
przedstawiające 
różne zjawiska 
atmosferyczne, 
przyrodnicze 
nazywają je i 
wskazują, które 
pasują do siebie. 

 


