


Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2016/2017





Wrzesień


LP

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN

1.
Witaj szkoło, żegnajcie wakacje. 
- poznawanie się grupy -kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i w świetlicy 
„ Jak spędziliśmy wakacje” – swobodne wypowiedzi dzieci. Praca plastyczna na temat wakacji. Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem. Przeprowadzenie zajęć „Poznajmy się lepiej”
Wrzesień 2016
2.
Bezpieczna droga do szkoły. 
- kształcenie dyspozycji w zakresie postawy, samokontroli, społecznego zaangażowania - poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie. 
Integracja grupy 
Wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne- rysunek farbami lub kredkami Rybi szkielet – wspólne ustalenie zasad obowiązujących w świetlicy Dekorowanie świetlicy Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze ze szkoły i do szkoły Opiekujemy się nowymi uczniami w naszej szkole, pomagamy sobie nawzajem
Wrzesień 2016
3.
Sprzątamy świat wokół nas
,, Sprzątamy nasz świat’’ 
Uwrażliwienie na piękno otoczenia, kształtowanie nawyków segregacji surowców wtórnych,  nacisk na zachowanie porządku podczas zabaw i zajęć świetlicowych.
Rozmowy dotyczące zachowania porządku w miejscu pracy i zabawy, dbałości o czystość otoczenia, segregacji surowców wtórnych, plakaty zachęcające do przystąpienia do akcji sprzątania, ilustracje związane z tematem różnymi technikami plastycznymi.
Wrzesień 2016
4.
Witamy jesień
- kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie - zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi - rozwijanie zdolności manualnych
Pogadanka „cztery pory roku” Przeprowadzenie zabaw na podwórku szkolnym Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i poza nią Wykonanie drzewka jesiennego
Wrzesień 2016


Październik


LP

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN 

1. 
Dary jesieni – ogrodu, lasu, sadu 
- rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu - zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie Ukazywanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego 
Czytanie wiersza „Pani jesień” Zorganizowanie jesiennego spaceru- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Zbieranie materiału przyrodniczego: kasztanów , liści… Wykonanie ludzików i zwierzątek z zebranego materiału Inscenizacja wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy’ wykonanie kukiełek z warzyw.
Październik 2016
2. 
Podziękuję mojej Pani. 
- kształtowanie nawyków grzecznościowych - wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły Rozwijanie zdolności manualnych 
Rozmowy z dziećmi na temat wzajemnych relacji między ludźmi, wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli Wykonanie kwiatów i laurek dla wszystkich pracowników szkoły Praca plastyczna (karykatura) „Moja Pani” 
Październik 2016
3.
24 października ,,Światowy dzień otyłości’’ 
Wdrażanie do działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego - edukacja żywieniowa, zachęcanie do rozwijania sprawności fizycznych.
Przeprowadzenie pogadanki na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój, tworzenie  menu dziennego lub tygodniowego, ,,Zdrowa żywność zdrowe ciało’’- wykonywanie pracy plastycznej, moje ulubione owoce i warzywa, owocowe i warzywne obrazki, dekoracja sali.   
Październik 2016
4. 
Pamiętajmy o tych, którzy odeszli 
- budzenie szacunku dla tych , którzy odeszli z naszego otoczenia - przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku
Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Pogadanka, na temat tego jak należy się zachowywać w miejscach pamięci, na cmentarzach Wykonanie lampionów Czytanie wiersza Hanny Łochockiej „Zaduszkowe płomyki”. Wykonanie ilustracji do wiersza. Zabawy na świeżym powietrzu .
Październik 2016







Listopad


LP

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN 

1.
Moja miejscowość , mój kraj 
- poznanie historii naszego miasta, zapoznanie z herbem Zawiercia i wyjaśnienie jego symboliki, 
- poznanie najbliższej okolicy (ciekawe miejsca w naszym regionie) - rozwijanie uczuć patriotycznych - poznanie symboli narodowych godło , flaga, hymn) oraz najpiękniejszych polskich miast 
Praca plastyczna „Moje osiedle, moja miejscowość” Czytanie legend związanych z naszym regionem. Wykonanie albumu „Zawiercie dawniej i dziś” . Wyszukiwanie informacji na temat Zawiercia i naszego regionu na stronach internetowych. Zabawy ruchowe w sali zabaw, spacery.
Listopad 2016
2. 
Święto Niepodległości. 
- poznanie postaci , bohaterów ,którzy walczyli o wyzwolenie naszego kraju - uświadomienie znaczenia wolności i suwerenności narodowej - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy zaangażowania w sprawy kraju, świata 
Praca plastyczna „Wydarzenie lub postać z historii Polski” . Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów Słuchanie pieśni legionów pt. ”Legiony to..” Gry i zabawy integrujące grupę.
Listopad 2016
3. 
Jacy jesteśmy na co dzień.
- wyrabianie dyspozycji w zakresie postawy szacunku wobec ludzi starszych, chorych… - zapoznanie z zasadami savoir- vivre - utrwalanie więzi między uczniami
Praca z tekstem na podstawie wiersza „Skarżypyta” Jana Brzechwy- przedstawienie sylwetki głównego bohatera, próba oceny 
Wykonanie ilustracji „autoportret” – omówienie prac, jaka jest ta osoba. Zabawy integrujące grupę. 
Listopad 2016
4. 
Jesienne zabawy
 - kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście) - rozwijanie umiejętności wygrywania, przegrywania, współzawodnictwa. Hartowanie ciała przed nadejściem nowej pory roku.
Zorganizowanie kącika przyrodniczego z wykorzystaniem zebranego materiału przyrodniczego Zabawy ruchowe „stary niedźwiedź”, „wiewiórki do dziupli” Malowanie „Krajobrazu jesiennego” Gimnastyka na świeżym powietrzu
Listopad 2016
5.
Andrzejkowe wróżby 
- poznanie zwyczajów andrzejkowych - kultywowanie tradycji - wdrażanie do wspólnej ,wesołej zabawy - kształcenie właściwego stosunku do wróżb
Lanie wosku, wróżby andrzejkowe, tańce przy muzyce. Pogadanka „Zwyczaje andrzejkowe” Spacer po najbliższej okolicy. Nauka piosenki  „Pan Listopad”, rytmizacja tekstu piosenki. Praca plastyczna ”Pan Listopad”.
Listopad 2016


Grudzień


LP

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN 

1. 
Barbórka- górnicze święto 


Mikołajki
-Powrót do zapomnianej tradycji górniczego święta, wyrabianie szacunku do ciężkiej pracy górniczej, zapoznanie z rodzajami bogactw naturalnych wydobywanych przez górników.
- kultywowanie tradycji mikołajkowej - dostrzeżenie potrzeb innych ludzi 
- zwracanie uwagi na ubiór stosowny do pory roku .

„W kopalni”- rysunek węglem, lub ołówkiem”. Zapoznanie z nową techniką.
Rozmowy o  tradycjach mikołajkowych, potrzebie pomocy innym ludziom, nie tylko z najbliższego otoczenia, empatii, miłości i szacunku, ilustracje ,,Co chciałbym dostać od św. Mikołaja’’, listy, drobne prezenty i upominki dla najbliższych wykonane różnymi technikami plastycznymi, spacery i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, zmiana dekoracji sali.
Grudzień 2016
2. 
Rodzina szkolna i moja własna.
- wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny - opiekowanie się młodszym rodzeństwem - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy godności osobistej - integracja grupy.
Pogadanka „Moje miejsce w rodzinie” Praca plastyczna „Moja rodzina” Burza mózgów „Obowiązki mamy, taty, i moje w domu”. Zabawy towarzyskie.
Grudzień 2016
3.
Świąteczne tradycje i zwyczaje - Boże Narodzenie
- utrwalanie wiadomości o tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia, umacnianie więzi międzyludzkiej, doskonalenie umiejętności układania, zapisywania i wypowiadania świątecznych życzeń, rozwijanie sprawności manualnej.
Wykonywanie ozdób choinkowych i dekorowanie świetlicy. Wykonanie kartek świątecznych różnymi technikami – praca w grupach. Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych i świątecznych zwyczajów. Nauka piosenki „Zielony gość”. Śpiewanie kolęd, nauka wybranej kolędy Składanie życzeń świątecznych. Przygotowanie do kiermaszu bożonarodzeniowego. 
Grudzień 2016


Styczeń


LP

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN 

1. 
Nowy Rok – noworoczne życzenia i postanowienia
-Zapoznanie z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami. 
Kształtowanie umiejętności poprawnego planowania i realizacji zadań na nadchodzący rok, utrwalanie tradycji poprzez wzajemne składanie życzeń.
Zapoznanie z wierszem J. Kirsta „Dwunastu braci”. Praca plastyczna ilustrująca treść bajki. 
Układanie i zapis postanowień noworocznych - praca grupowa, wykonanie choinki z postanowieniami i życzeniami w postaci bombek, wystawa prac, zimowe ilustracje różnymi technikami plastycznymi.
Styczeń 2017
2. 
Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.
Kształtowanie podstawy opiekuńczości wobec zwierząt, budzenie odpowiedzialności za zwierzęta podczas zimy-rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
Pogadanka nt. ,Jak możemy pomóc zwierzętom podczas zimy”, rozwiązywanie rebusów o ptakach, praca plastyczna ,,Karmnik dla ptaków’’, spacery na świeżym powietrzu, obserwacja i rozpoznawanie tropów na śniegu.
Styczeń 2017
3.
Ferie zimowe


16-29 Styczeń 2017











Luty
 

LP

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN 

1. 
Zima w pełni
- poznawanie literatury dziecięcej,
- nauka piosenki o tematyce zimowej,
- estetyczne wykonywanie prac plastycznych,
- ilustrowanie utworów muzyki poważnej,
- kształcenie wrażliwości na dobro, piękno, prawdę, opiekuńczość i odwagę w życiu codziennym
- kształcenie umiejętności zespołowego redagowania twórczych opowiadań- wymyślanie różnych zakończeń baśni
- sporty zimowe i ich znaczenie dla zdrowia
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zdyscyplinowania podczas zabaw.
Rozmowa z dziećmi nt. uroków i wad zimy zainspirowana wierszem „Zła zima” M. Konopnickiej oraz piosenką „Sanna”. Ćw. ortofoniczne. Nauka piosenki ”Sanna”- rytmizacja tekstu. Praca plastyczno- techniczna „Zimowy krajobraz” zainspirowana wysłuchaniem utworów muzyki poważnej A. Vivaldiego  „Zima”, L. Mozarta „Sanna” z „Symfonii dziecięcej” . Czytanie baśni „Królowa Śniegu” . Wymyślanie różnych zakończeń baśni. Pogadanka „Sporty zimowe”, „Mój ulubiony sport zimowy”- praca plastyczna. Zabawy na śniegu.
Luty 2017

2. 
Radości i smutki dobrych przyjaciół
Rozwijanie empatii, znajomości, koleżeństwa i przyjaźni, wdrażanie do zgodnej zabawy, integracja grupy. 
Burza mózgów ,,Lubię mojego przyjaciela za... Nie lubię gdy mój przyjaciel…”, rozmowy o znaczeniu koleżeństwa i przyjaźni w życiu, praca plastyczna ,Jak spędzam czas z przyjaciółmi”. Walentynka dla … - praca plastyczna. Zabawy integracyjne, ruchowe.
Luty 2017
3.
Dzień Świętego Walentego.
Zapoznanie dzieci z patronem i historią święta.  Doskonalenie sprawności manualnej. Popularyzacja poezji dziecięcej. Rozwijanie zdolności językowych i autoprezentacji.
Wyszukiwanie informacji o walentynkach w prasie, internecie. Wykonywanie walentynek. Układanie wierszyków miłosnych. Prezentacja wybranej poezji miłosnej.
 Luty 2017
4.
H. Ch. Andersen – człowiek, który wyczarował najpiękniejsze baśnie.
Zapoznanie dzieci z sylwetką pisarza -  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych- rozwijanie wyobraźni – doskonalenie sprawności manualnej,
Czytanie baśni Andersena oraz odtwarzanie na DVD  Konkurs „Czy znasz te baśnie?”. Plastyczne odtworzenie przygód bohaterów ulubionej baśni- rysunek pastelą olejną i suchą. Wspólne układanie i zapisanie bajki przez dzieci.  Wykonanie ilustracji do wymyślonej bajki.  Zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe w sali zabaw.
 Luty 2017


Marzec


LP.

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN
1. 
Karmnik
Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt. Rozwijanie postaw opiekuńczych wobec żywych stworzeń.
Interpretacja wiersza Ptak. Wykonanie serduszek z pożywieniem dla ptaków. Zagadki muzyczne – ptasie odgłosy. „W poszukiwaniu ptaków w potrzebie” – spacer po okolicy i rozwieszenie wykonanych serduszek z pożywieniem. Zabawa integracyjna: „Zgadnij jakim ptakiem jestem”.
Marzec 2017
2. 
Dzień Kobiet
Uświadomienie znaczenia pracy kobiet – podział obowiązków w rodzinie - rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet - rozwijanie zdolności plastycznych .
Pogadanka na temat pracy kobiet w różnych zawodach w oparciu o obserwację otoczenia, artykuły prasowe Układanie wierszyków -życzeń dla najbliższych w rodzinie kobiet- technika swobodnych tekstów. Sławne Polki – wyszukiwanie informacji w internecie -rysowanie portretu kobiety praca z ołówkiem. Kwiatek dla mojej pani – collage. Zabawy ruchowe:- kwiaty rosną – kwiaty więdną, mróz i słonko, gorące krzesło.
Marzec 2017
3. 
Zwiastuny wiosny
- Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie – Poznawanie kwiatów zwiastujących nadejście wiosny w otoczeniu i albumach- Uwrażliwienie na piękno przyrody- Uwrażliwienie dzieci n potrzebę ochrony przyrody i uczenie szacunku dla niej- Rozwijanie poczucia estetyki. Rozwijanie poczucia rytmu
Pogadanka na temat kwiatów objętych ochroną. Spacer po osiedlu „Szukamy zwiastunów wiosny”.„Zwiastuny wiosny” -praca plastyczna. Nauka piosenki „ Wiosna w ogródku”. Rytmizacja tekstu piosenki.
Wycieczka do lasu w celu szukania śladów wiosny. 
Marzec 2017
4. 
Żegnamy zimę, witamy wiosnę
Prezentacja przysłów i porzekadeł ludowych związanych z wiosną- Poznawanie obrzędów ludowych związanych z wiosną- Prezentacja utworów  literatury dziecięcej związanych z tematyką wiosenną- Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody-Dbałość o czystość otaczającego nas środowiska- Przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się na wycieczce.

Rozmowa z dziećmi na temat zwyczaju ludowego topienia marzanny na podstawie tekstu M. Kownackiej” Marzanka”  oraz wcześniejszych doświadczeń dzieci. Wyszukiwanie  przysłów związanych z wiosną i ich prezentacja Próba sformułowania wniosku końcowego na temat mądrości ukrytej w  przysłowiach, płynących z nich nauk Wykonanie kukły Marzanki- praca w grupach 4 osobowych.
Spacer po ulicach osiedla w towarzystwie kukieł obwieszczający koniec zimy i nadejście wiosny.  Czytanie wiersza Wandy Chotomskiej „Dziesięć bałwanków” .  
Marzec 2017
5.
Powrót skrzydlatych przyjaciół
Obserwacja świata przyrody wiosną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany zachodzące w świecie ptaków. Uświadomienie dzieciom celowości migracji i warunków bytowania naszych skrzydlatych przyjaciół. Rola ptaków w ekosystemie.
Oglądanie „Albumu ptaków”. Rozpoznawanie najczęściej występujących gatunków. Czytanie informacji o wybranych ptakach. Czytanie wiersza J. Tuwima „Ptasie radio”. Naśladowanie zachowań ptaków głosem i ciałem. Krzyżówki, łamigłówki, zagadki o ptakach, owadach i tematyce wiosennej. Nauka piosenki „Witaj boćku”,„Ptaki do gniazd”, „Gąski do domu”.
Marzec 2017


Kwiecień


LP.

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN
1. 
Kwiecień plecień…
Wdrażanie treści przyrodniczych dotyczących wiosny. Poznanie literatury o tematyce wiosennej oraz przysłowia o kwietniu. Uwrażliwienie na piękno przyrody wiosennej. Nauka dostosowania ubioru do pogody „ na cebulkę”.
Wypowiedzi na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Czytanie literatury o tematyce wiosennej. Obserwacja zmiennej pogody kwietniowej. Praca plastyczna „Kwiecień plecień”- malowanie akwarelą. „Motyle”- symetria osiowa w malarstwie – odbijanki. Słuchanie i śpiewanie znanych piosenek z bajek. Zabawy ruchowe i rytmiczne przy muzyce. Przypomnienie i utrwalenie poznanych piosenek. Gry i zabawy z piłką. Zabawy na świeżym powietrzu.
Kwiecień 2017
2.
Tradycje i obrzędy wielkanoc-
ne
Poznanie zwyczajów, tradycji i religijnego znaczenia Świąt Wielkanocnych. Poprawne napisanie życzeń świątecznych i adresowanie karty lub koperty. Umacnianie więzi rodzinnych. Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej.

Rozmowa  na temat zwyczajów i tradycji świątecznych . Redagowanie i pisanie życzeń świątecznych Wykonanie kartki świątecznej. Twórczość plastyczna o tematyce wielkanocnej: pisanki, zajączki, kurczaki, koszyczki, palemki itp. Nauka piosenki „Wieziemy tu kogucika”. Rytmizacja tekstu piosenki. Zabawy ruchowe: Kogut i kury,  Kury i kurczęta, Jastrząb i kurczęta.
Kwiecień 2017
 3.
Międzynarodowy Dzień Ziemi
Wdrażanie dzieci do szanowania środowiska naszej planety- Ziemi. Uwrażliwienie na piękno otoczenia, kształtowanie nawyków segregacji surowców wtórnych,  nacisk na zachowanie porządku podczas zabaw i zajęć świetlicowych.

Dzień Ziemi- rozmowa z uczniami na temat, jak szanujemy naszą planetę.. Czytanie ciekawostek dotyczących naszej planety zawartych w albumie „Ziemia- błękitna planeta”. Nauka piosenki „Ziemia, zielona wyspa”. 
Pogadanka na temat szkodliwych działań człowieka zagrażających Ziemi na podstawie piosenki „SOS dla Planety”.
Wykonanie plakatu zachęcającego do sprzątania środowiska- technika dowolna, praca grupowa.

Kwiecień 2017
4.
Święto Konstytucji 3 Maja
Utrwalenie wiadomości dotyczących historii związanej z obchodami Święta Konstytucji 
3 Maja, wzbudzanie zainteresowania przeszłością, uświadomienie znaczenia konstytucji dla każdego z nas. 
Przypomnienie wiadomości związanych z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja, przeglądanie i czytanie, omawianie   fragmentów konstytucji od 1994, ilustracje ,,Co takiego zrobił Kościuszko?”
Kwiecień 2017
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LP.

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN
1. 
Urok kwitnących sadów
Rozpoznawanie gatunków drzew owocowych po kolorze i kształcie kwiatów. Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie. Poznanie cyklu rozwojowego kwiatu jabłoni- jak z kwiatka powstaje owoc?. Poznanie cyklu rozwojowego motyla. Poznanie znaczenia owadów w sadownictwie-zapylanie.
Czytanie wierszy o pięknie wiosennych sadów. „Kwitnące drzewko”- malowanie farbami. „Wiosna w sadzie”- biedronka z plasteliny, motyl z papierka po cukierku i włóczki (formy przestrzenne). „Wiosenny spacer”- praca plastyczna. Rozwiązywanie zagadek związanych z wiosną. Rebusy, krzyżówki- w rozwiązaniu- nazwy drzew owocowych. Puzzle wiosenne. Naśladowanie głosów przyrody: świergot ptaków, bzyczenie owadów, wietrzyk itp. Zabawy ruchowe „Pszczoły przy ulu”, „Motyle na łące”, „Rosnące drzewko”. Wiosenne prace przy pielęgnacji roślin w świetlicy i przy szkole. Spacery wiosenne.
Maj 2017
2. 
15 Maja- Międzynarodowy Dzień Rodziny
Wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny, opiekowanie się młodszym rodzeństwem, kształcenie postawy godności osobistej, integracja grupy.
Rozmowa pt. ,,Moje miejsce w rodzinie”, prace plastyczne ,,Moja rodzina”, burza mózgów: ,,Obowiązki mamy, taty i moje w domu.  Zagadki ruchowe: inscenizacja zawodu wykonywanego przez mamę, tatę. Zabawa w dom; pełnienie ról rodziców i dzieci. Gra w piłkę nożną na łączniku. Zabawy bieżne i skoczne z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego.
Maj 2017
3.
Książka moim przyjacielem
Zachęcanie dzieci do ciągłego korzystania z prasy dziecięcej i czytania książek. Rozwijanie wrażliwości u dzieci. Kształtowanie nawyków szanowania książek. Wartości poznawcze książek. Przypomnienie zasad korzystania z bibliotek: szkolnej i miejskiej.
Od karteczki do książeczki- rozmowa z dziećmi na temat „Jak powstaje książka?”. Wspólne czytanie fragmentów książek dla dzieci z zasobów świetlicy. Słuchanie wierszy o książkach np. „Książka”. Poznanie nowych autorów piszących dla dzieci. Projektowanie okładki ulubionej książki- technika dowolna. Ulubiony bohater z książki”- wydzieranka. „Zakładka do książki”- kolorowa mozaika z papieru. Wspólne wykonanie mini książeczki- komiksu: pisanie tekstów, wykonanie ilustracji, wykonanie okładek, złożenie komiksu. Zabawa w księgarnię, bibliotekę, drukarnię (stemple literowe, cyfrowe i obrazkowe).Konkurs czytelniczy „Poznaj utwór po cytacie”. Quiz – Dobieranie tytułów książek do ilustracji. Nauka piosenki „Książeczka”. Zabawy rytmiczne. Porządkowanie książek w świetlicowej biblioteczce. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym lub w sali zabaw.
Maj 2017


4. 
Kocham Cię Mamo
Dzień Matki
Rozwijanie pojęcia przynależności do rodziny, uświadomienie roli matki w rodzinie, kształowanie postawy szacunku i miłości.
Mama- wyjątkowe słowo na świecie- wypowiedzi dzieci. Czytanie wierszy i opowiadań poświęconych matce. Nauka na pamięć wybranego wiersza. Przysłowia i mądrości o matce. „Portret mojej mamy, mojego taty”- rysunek kredką. „Laurka”- życzenia, „Słoneczko dla mamy” praca przestrzenna, wykonanie upominku do dla mamy. „Portret mojej mamy- rysunek pastelą olejną i suchą. Nauka piosenek  „Wiosenny spacer” , W zieleni łąka majowa”. Słuchanie piosenek o matce np. V. Villas oraz innych wykonawców. Zagadki ruchowe: inscenizacja zawodu wykonywanego przez mamę, tatę. Zabawa w dom; pełnienie ról rodziców i dzieci. Gra w piłkę nożną na łączniku. Zabawy bieżne i skoczne na powietrzu.
Maj 2017
5. 
Wędrujemy w świat z atlasem
Kształtowanie nawyku korzystania z różnych map i globusa. Budzenie zainteresowań krajoznawczych. Kształtowanie umiejętności planowania i obserwacji.
Podkreślanie odpowiedzialności człowieka za środowisko naturalne. Dzielenie się swoimi przeżyciami z wycieczki szkolnej
Palcem po mapie- wędrówka po Polsce, - miejsca, które warto zobaczyć.
Wypowiedzi dzieci na temat zakątków naszego kraju- gdzie byłem i co robiłem?.
Oglądanie różnych albumów np. „Polskie krajobrazy”. Malowanie farbami Najbardziej rekreacyjnej części naszego miasta, gdzie można odpocząć i pospacerować”- plakat. Wykonanie albumu na zdjęcia z wycieczki. „Krajobraz z wycieczki’- malowanie farbami. Uzupełnianka- uzupełnianie nazw polskich miast i rzek.  Zgadywanka, „Czy znasz herby naszych miast?. Zagadki geograficzne:, jakie to miasto?. Zabawa z globusem i mapą – ustalamy trasę wycieczki. Gry planszowe: wędrówka do celu”. Wymyślanie scenki: rozmowa w pociągu. Zabawy rytmiczne.
Utrwalenie wcześniej poznanych piosenek. Wymyślanie słów piosenki turystycznej do znanej melodii. Rytmizowanie tekstu literackiego „Lokomotywa”. Nauka piosenki „Jedzie pociąg”. Gry zręcznościowe na boisku szkolnym lub placu zabaw.
Przeszkody na szlaku turystycznym- wykonanie i pokonywanie toru przeszkód, wykonanego z materaców.

Maj 2017

Czerwiec


LP.

ZADANIA GŁÓWNE 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN
1. 
Wszystkie dzieci nasze są.
Prawa dziecka.

Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata. Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej. Zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw. Uświadomienie dzieciom, czym jest tolerancja.
Czytanie ulubionych bajek i baśni. Dzieciństwo bez przemocy- rozmowa na temat relacji miedzy rodzicami a dziećmi. Czytanie Konwencji Praw Dziecka. Wypowiedzi – Czy jestem szczęśliwy?. Gdzie dziecko w sytuacji trudnej może uzyskać pomoc? (telefony, adresy). Wspólne czytanie wierszy i tekstów mówiących o dzieciach i rodzicach. „Moja ulubiona zabawka”- rysunek. Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka- technika dowolna. Dzieci z różnych stron świata”- collage z wycinków gazetowych. „Portret mojego kolegi”- malowanie farbami. Zabawy i atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Dobieranka literowa. Domino literowo- obrazkowe. Zabawa integracyjna „Zaufaj mi”. Nauka piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”- klaskanie i tańce w rytm muzyki. Zabawy ze śpiewem: „Mam chusteczkę”, „Chodzi lisek”, „Kotek i myszka” itp. Zabawy z hula-hop, kręconki sznurem, skakanki, gumy, zabawy ruchowe na boisku szkolnym. Konkurencje sprawnościowe.
Czerwiec 2017
2. 
Bezpieczne wakacje
21 VI Pierwszy dzień lata
Wdrażanie do zachowania godnej postawy na obozach, koloniach.
Koleżeństwo podczas zabaw.
Wdrażanie do planowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.


BEZPIECZE—STWO PODCZAS ZABAW I ZAJ Ć NA WAKACJACH.


Rozmowa na temat: „ W jaki sposób i gdzie planuję spędzić wakacje?.”
Swobodne wypowiedzi na temat – Jak przygotować się do podróży, co zabrać do plecaka, jak zachować się na dworcu, w pociągu? Rozpoznawanie znaków dla podróżnych- piktogramów. Czytanie wierszy i tekstów literackich na temat wakacji. BEZPIECZNE WAKACJE – pogadanka. WAŻNE TELEFONY- rozmowa z dziećmi o sytuacjach i konieczności korzystania z ważnych telefonów. „Moje plany wakacyjne”- rysunek kredkami.. Wykonanie czapeczki na wakacyjną wędrówkę. Kolorowanki tematyczne. „Łódeczka”- origami z papieru. Scenki rodzajowe i sytuacyjne, jakie  mogą przydarzyć się dzieciom  podczas wakacji. Gry i zabawy planszowe. Zabawy w teatrzyk. Rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce wakacyjnej. Zabawy rytmiczno-ruchowe. Śpiewanie i słuchanie znanych piosenek o lecie np. „Lato, lato” itd.  
Zabawa w pociąg. Wyścigi w rzędach. Turniej gier zręcznościowych. Zabawy na placu zabaw, sali zabaw, boisku „Orlik”. Spacery.

Czerwiec 2017
3.
Witajcie wakacje!
BEZPIECZE—STWO PODCZAS ZABAW I ZAJ Ć NA WAKACJACH.
Wyrabianie koleżeńskiej postawy i wzajemnej pomocy podczas zabaw - zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie czasu wolnego - wdrażanie do kulturalnego wykorzystania czasu wolnego 
Planowanie wypoczynku i atrakcji wakacyjnych.

Nauka pisania listu, adresowania koperty. Czytanie wybranych opowiadań i wierszy dotyczących lata i wakacji. Przygotowanie notesu na ważne zapiski wakacyjne. Ilustracje i kolorowanki o tematyce wakacyjnej. Pogadanka na temat bezpieczeństwa gier i zabaw podczas wakacji.  Zabawy w piknik na trawie. Gry stolikowe i zabawy dydaktyczne związane z tematem tygodnia. Scenki tematyczne z elementami dramy i pantomimy. Nauka piosenki „Stokrotka”- rytmizacja tekstu .Słuchanie  piosenek turystyczno- biwakowych. Piknik na łące. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem piłki, skakanki, gumy, ringo. 
Porządkowanie świetlicy (pakowanie zabawek zdejmowanie dekoracji). Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
.
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