
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ KLAS I, II, III  

NA KWIECIEŃ 2018 r. 

 

Temat tyg. Zajęcia czytelnicze – 

żywego słowa 

Zajęcia plastyczne Zajęcia muzyczne Zajęcia techniczne Gry i zabawy 

4 – 6.04. W świecie 

techniki.  

Rozmowa na temat 

rodzajów i roli urządzeń 

technicznych  

w codziennym życiu na 

podstawie literatury: 

„Encyklopedia 

dziecięca”, leksykon 

szkolny „Nasz Świat”. 

 

Tajemnice elektryczności 

na podstawie książki  

S. Parkera 

„Elektryczność”. 

 

Jak bezpiecznie 

korzystać z urządzeń 

technicznych? Czym 

możemy podróżować? 

–  burza mózgów. 

 

Urządzenia służące do 

komunikowania się  

i przekazywania 

informacji na podstawie 

Encyklopedii Szkolnej 

„Komunikowanie się od 

początków do Internetu”. 

„Urządzenia 

techniczne” – 

malowanie pastelami. 

 

„Robot” – wykonanie 

techniką kolażu. 

 

Projektowanie pojazdu 

przyszłości – technika 

dowolna. 

 

„Techniczne urządzenia 

domowe” – malowanie 

pastelami. 

Zabawa muzyczno – 

ruchowa „Taniec 

robotów”. 

 

Nauka piosenki 

„Latający odkurzacz”. 

 

 

Wykonanie komputerów 

z talerzyków 

papierowych. 

 

Zaprojektowanie znaku 

ostrzegawczego, który 

mógłby stanąć przy 

urządzeniu technicznym 

w naszym domu – 

technika dowolna. 

Zabawa ruchowa 

„Jedzie pociąg z 

daleka”. 

 

„Zgaduj zgadula” oraz 

zabawy 

dźwiękonaśladowcze  

o urządzeniach 

technicznych. 

 

Kalambury „Jakie  

to urządzenie 

techniczne?”. 

 

Rozwiązywanie 

krzyżówek, rebusów, 

zagadek związanych  

ze światem techniki. 

 



Temat tyg. Zajęcia czytelnicze – 

żywego słowa 

Zajęcia plastyczne Zajęcia muzyczne Zajęcia techniczne Gry i zabawy 

9 – 13.04. Podróż na 

inną planetę. Dzień 

kosmonautyki 

(12.04.). 

Rozmowa z dziećmi  

o kosmosie, o lotach 

kosmicznych. Poznanie 

planet układu 

słonecznego. 

Przybliżenie sylwetek: 

Mikołaja Kopernika 

(polskiego astronoma) 

oraz Mirosława 

Hermaszewskiego 

(polskiego kosmonauty). 

 

Zapoznanie z albumami 

z biblioteki,  

np.: „Astronomia”, 

„Kosmos”, „Podbój 

kosmosu”. 

 

Projekcja filmów z serii 

„Był sobie kosmos” oraz 

„Gwiezdny zaprzęg”. 

 

 

 

„Podróż na inną 

planetę” - malowanie 

pastelami. 

 

„Kosmos” – malowanie 

farbami plakatowymi  

na dużym formacie – 

praca w grupach. 

Słuchanie i śpiewanie 

utworów z płyty  

pt. „Pan Kleks  

w kosmosie”. 

 

Zabawy ruchowe przy 

muzyce „Pan Kleks  

w kosmosie”. 

 

Zabawy muzyczno – 

ruchowe: „Bandyta”, 

„Pingwiny”, „Paluszki”, 

„Kukułka”. 

 

„Podróż na inną 

planetę” – praca 

wykonana  

z różnorodnych 

materiałów według 

pomysłów dzieci (papier 

kolorowy, gazeta, 

włóczka, waciki, 

wykałaczki, plastelina, 

itp.). 

 

Wykonanie rakiet 

kosmicznych – rolki  

po papierze, papier 

kolorowy, bibuła. 

Rozwiązywanie 

rebusów,                                 

zagadek, krzyżówki 

tematycznej. 

 

Zabawy ruchowe: 

„Układ słoneczny”, 

„Podróż w kosmos”. 

 

Projektowanie 

 i wykonanie statków 

kosmicznych – 

konstrukcje z klocków. 

 

Zabawa w dwa ognie,  

w murarza. 

 

Zabawy ruchowe  

na świeżym powietrzu. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Temat tyg. Zajęcia czytelnicze – 

żywego słowa 

Zajęcia plastyczne Zajęcia muzyczne Zajęcia techniczne Gry i zabawy 

16 -20.04. Dzień Ziemi 

(22.04.). Ekologia. 

Rozmowa na temat 

Ziemi – planety, która 

jest naszym domem. 

 

Wyjaśnienie pojęcia 

„ekologia”. Omówienie 

Eko-zwyczajów, 

 np.: segregacja śmieci, 

oszczędzanie wody. 

 

Co to jest smog? – 

rozmowa na temat 

obecnego stanu 

powietrza w Polsce. 

 

Projekcja filmów 

edukacyjnych z serii  

„Była sobie Ziemia” 

oraz „Łowcy skarbów  

i król śmieci”. 

 

 

Wykonanie plakatów 

przypominających  

o Święcie Ziemi – praca 

w grupach. 

 

Wykonanie prac 

plastycznych na 

dzielnicowy konkurs 

plastyczny „Oswoić 

Smog’a”. 

 

 

Nauka piosenek  

pt. „Kołysz nas 

Ziemio”. 

 

Zabawy muzyczno – 

ruchowe: „Bandyta”, 

„Pingwiny”, „Paluszki”. 

 

„Segregacja śmieci” – 

praca z wykorzystaniem 

papieru kolorowego. 

 

Wykonanie dowolnej 

pracy z surowców 

wtórnych typu: 

opakowania tekturowe, 

rolki po papierze, 

plastikowe kubeczki po 

jogurtach. 

Rozwiązywanie 

krzyżówki z hasłem: 

„Szanuj Eko - 

zwyczaje”.   

 

Rebusy i zagadki 

tematyczne. 

 

Gry i zabawy  

z wykorzystaniem 

sprzętu sportowego  

na świeżym powietrzu. 

 

 

 

 

 

 



Temat tyg. Zajęcia czytelnicze – 

żywego słowa 

Zajęcia plastyczne Zajęcia muzyczne Zajęcia techniczne Gry i zabawy 

23 – 27.04. Książka 

moim przyjacielem 

(23.04.). Dzień Flagi. 

Święto Konstytucji 3 

Maja. 

Zajęcia w bibliotece 

szkolnej – omówienie 

budowy książki. 

Jak należy dbać  

o książki? Co nam daje 

czytanie książek? 

 

Rozmowa dotycząca 

ulubionych bohaterów 

książkowych dzieci. 

 

Głośne czytanie 

literatury przez dzieci. 

 

Rozmowa kierowana 

dotycząca świąt  

z pierwszych dni maja. 

Nawiązanie  

do symbolów 

narodowych. 

 

Zapoznanie dzieci  

z książką  

pt. „Konstytucja 

Polski”. Krótkie 

omówienie wydarzeń 

historycznych 

związanych  

z uchwaleniem 

Konstytucji 3 Maja. 

„Mój ulubiony bohater 

książkowy” – 

malowanie pastelami. 

 

Wykonanie ilustracji  

do ulubionej książki. 

 

Słuchanie wybranych 

utworów F. Chopina. 

 

Ćwiczenia wyciszające 

przy muzyce 

relaksacyjnej. 

Wykonanie autorskich 

książeczek na konkurs 

świetlicowy. 

 

Zaprojektowanie oraz 

wykonanie zakładki  

do książki. 

 

Wykonanie z bibuły  

i patyczków Flagi 

Polski. 

 

Wykonanie z bibuły  

i kolorowego papieru 

kotylionów. 

 

Wykonanie  

z kolorowego papieru 

godła Polski. 

Rozwiązywanie zagadek 

i rebusów dotyczących 

budowy książki oraz 

wybranych bohaterów 

książkowych. 

 

Kalambury – tytuły 

książek. 

 

Zabawy z hula – hop, 

rzuty do celu,  

gra w zbijaka. 

 

Zabawa: „Dyrygent”, 

„Głuchy telefon”. 

 

Zabawy i gry  

na świeżym powietrzu. 

 

Opracowała: Anna Pawłowska 


