
PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

SEMESTR II 

Zadania świetlicy na podstawie ogólnie przyjętego regulaminu świetlicy: 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości.  

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i 

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.  

3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego.  

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.  

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

szkolnym, psychologiem, celem rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych.  

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.  

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

 

Na świetlicy podejmowane zostaną działania edukacyjne przez wychowawców świetlicy 

m.in. poprzez zaplanowane - cykliczne zajęcia specjalistyczne, tematyczne: językowe, 

plastyczne, techniczne, muzyczne, taneczne, zdrowotne, obchodzenie wydarzeń na podstawie 

kalendarza świąt nietypowych oraz zajęcia z zastosowaniem elementów metody  

Marii Montessori wykorzystując szereg specjalistycznych pomocy dydaktycznych.  

 

 

 

 

 

 



Kalendarz świąt nietypowych realizowany na świetlicy: 

1. 8 marca – Dzień Kobiet 

2. 12 marca – Dzień Matematyki 

3. 27 marca – Dzień Teatru 

4. 6 kwietnia – Dzień Sportu  

5. 7 kwietnia – Dzień Zdrowia 

6. 13 kwietnia – Dzień Scrabble 

7. 22 kwietnia – Dzień Ziemi 

8. 23 kwietnia – Światowy Dzień Książki  

9. 29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca 

10. 4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka  

11. 21 maja – Światowy Dzień Kosmosu  

12. 9 czerwca – Dzień Przyjaciela 

TERMIN TEMAT TYGODNIA PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI 

  ZESPÓŁ 

WYCHOWAWCÓW 

ŚWIETLICY 

ZAJĘCIA 

SPECJALISTYCZNE 

MARZEC 

 

28.02. – 04.03. 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch! 

 

 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

 

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

07.03. – 11.03. Tyle kobiet dookoła – 8 

marca -  Dzień Kobiet na 

świetlicy 

 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  



12 marca – Dzień 

Matematyki 

 

 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

14.03. – 18.03. Przygotowania do 

wiosny. 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

21.03. – 25.03 Wiosna we własnej 

osobie. 

 

 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

KWIECIEŃ 

 

28.03. – 01.04.  

27 marzec – Dzień 

Teatru. 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 



− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

04.04. – 08.04 Żyjemy zdrowo na 

sportowo. 

 

6 kwietnia – Dzień 

Sportu  

7 kwietnia – Dzień 

Zdrowia 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

11.04. – 15.04.  Pojedynek na litery!  

 

13 kwietnia – Dzień 

Scrabble 

 

 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

20.04. – 22.04  

(po przerwie 

świątecznej) 

Książkowe świętowanie 

 

23 kwietnia – Światowy 

Dzień Książki  

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  



− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

25.04. – 29.04. Zwiedzamy świat 

tanecznym krokiem 

 

29 kwietnia – 

Międzynarodowy Dzień 

Tańca 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

02.05. – 06.05. Czy każdy może zostać 

strażakiem?  

 

4 maja – 

Międzynarodowy Dzień 

Strażaka 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

09.05. – 13.05.  Tydzień uprzejmości w 

świetlicy 
− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori. 

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  



− Gry i zabawy 

podwórkowe, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

16.05. – 20.05. Rakietą w kosmos  

 

21 maja – Światowy 

Dzień Kosmosu 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori. 

− Gry i zabawy 

podwórkowe, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

23.05. – 27.05. Mali odkrywcy -  

Mamo, to co robisz 

odruchowo, ja wyjaśnię 

naukowo… ! 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Gry i zabawy 

podwórkowe, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 



30.05. – 03.06.  

 

Aktywny Dzień Dziecka 

na świetlicy 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Gry i zabawy 

podwórkowe, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

06.06. – 10.06. Kto znalazł przyjaciela, 

skarb znalazł.  

 

9 czerwca – Dzień 

Przyjaciela 

− Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Gry i zabawy 

podwórkowe, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

13.06. – 17.06. Podróże małe i duże − Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Gry i zabawy 

podwórkowe, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 



 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 

21.06. – 25.06. Bezpieczne wakacje − Gry i zabawy 

stolikowe, 

− Zajęcia z 

zastosowaniem 

elementów metody  

M. Montessori, 

− Gry i zabawy 

podwórkowe, 

− Wdrażanie do 

samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy 

uczniom mającym 

trudności w nauce 

(czytanie, pisanie, 

liczenie) zgodnie z 

podstawą programową 

dla klas I-III.  

Zaplanowane - cykliczne 

zajęcia specjalistyczne, 

tematyczne: 

− Zajęcia teatralne, 

zajęcia muzyczno – 

taneczne,  zajęcia 

plastyczno – 

techniczne:  

M. Fojcik 

(poniedziałek, piątek). 

− Zajęcia językowe, 

zajęcia plastyczne:  

W. Chrząszcz 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek). 


