PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W BIELSKU-BIAŁEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I SEMESTR
WRZESIEŃ
3.09-7.09
Pierwszy dzwonek – żegnamy wakacje!





Zajęcia organizacyjno – porządkowe
Poznajemy swoje imiona i zainteresowania
Wspominamy wakacje – praca plastyczna, pamiątki z wakacji
(8.09) - Dzień Dobrej Wiadomości – dlaczego warto myśleć pozytywnie?

10.09-14.09
Dobrze być razem!





Regulamin świetlicy i szkoły, kontrakt grupowy
Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu
Warto rozmawiać – jak radzić sobie z konfliktami
Uśmiechnięty autoportret

17.09-21.09
“Ekoporządki”






Sprzątanie Świata (15-16.09) – sprzątamy teren wokół szkoły
Zasady nowej segregacji w szkole
Śmieciowe cuda – przykłady twórczego recyklingu
101 pomysłów na „coś”z papierowej rurki
Kształtowanie potrzeby dbania o czystość i estetykę otoczenia

24.09-28.09
Samodzielność – trening czyni mistrza






Do czego potrzebna jest samodzielność
Dbamy o porządek w tornistrze, uczymy się pakować rzeczy do szkoły
Uczymy się wiązać buty
Recepta na porażki – czyli jak radzić sobie z niepowodzeniem
Utrwalanie przyjętych w kontrakcie zasad współpracy w grupie

PAŹDZIERNIK
1.10-5.10
Ptaki cudaki





Witamy pierwszaków – impreza integracyjna
(2.10) - Europejski Dzień Ptaków, (4.10) – Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt
Ornitologiczne ciekawostki
Kolorowe ptaki – praca plastyczna

8.10-12.10
Dbajmy o zwierzęta!





Październik miesiącem dobroci dla zwierząt
O czym mruczy pies, o czym miauczy kot? - jak dbać o swojego pupila
Przysłowia i powiedzenia o psach i kotach
Kocie ruchy – zabawy taneczne

15.10-19.10
Higiena – a co to takiego?





(15.10) - Światowy Dzień Mycia Rąk – dbamy o czystość
Spotkanie ze szkolną higienistką
Krzyżówki i rebusy, układanie haseł o tematyce zdrowotnej
Higieniczne i zdrowe korzystanie z komputera

22.10-26.10
Misie, misiaki nasze pluszaki





(25.11) - Światowy Dzień Pluszowego Misia – dlaczego lubimy nasze Przytulanki?
Sławne misie – prezentacja multimedialna
Niedźwiedzie zwyczaje –poznajemy misie z całego świata
Bal z Pluszakami

29.10-31.10
W jesiennej zadumie




Świat na czarno-białej fotografii
Polskie tradycje zaduszkowe
Czas na odblaski - bezpieczni

LISTOPAD
29.10 – 2.11
Pamiętajmy o tych, którzy odeszli






Pogadanka nt poszanowania miejsc pamięci, tradycji palenia zniczy.
Artystyczne czytanie wiersza „Zaduszki”. Co poprawić w sobie? – dyskusja, pomoc koleżeńska.
Rysunek akwarelą do wiersza „Zaduszki”. Malowanie łuny (mokre w mokrym). Malowanie świecą,
zamalowywanie farbami.
Listopad miesiącem pamięci o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – różnice.
Wyjaśnienie symboliki grobu Nieznanego Żołnierza, wdrażanie do pamięci o zmarłych, odpowiedniego
zachowania się na cmentarzu i w miejscach pamięci

5.11- 9.11
Nasza wolna Ojczyzna







Dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości? Próby wyjaśnienia zawiłości historycznych.
Przypomnienie znaczenia symboli narodowych: hymn, godło, flaga
Odwzorowywanie - kontury mapy Polski- szablon- zaznaczenie Wisły, stolicy, oraz większych miast
Projektowanie plakatu- Polska moja Ojczyzna- technika dowolna. Symbole narodowe – kolorowe kredki,
plastelina
Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem "POLSKA". Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy "być
patriotą"? Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego
Czytanie i utrwalanie tekstu hymnu Polski. Zapoznanie z treścią wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś”

12.11- 16. 11
Bezpieczni na drodze!







Bezpieczeństwo na drogach i ulicach: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa;
Wyjście na pobliskie skrzyżowanie w celu nauki prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły;
Słuchanie wiersza Danuty Gellner „Światła sygnalizatora”;
„Moja droga do szkoły” - rysunek kredkami;
Pogadanka na temat bezpiecznej drogi pieszo lub rowerem do szkoły, właściwego przechodzenia przez
jezdnię.

19.11- 23.11
Baśnie różnych narodów






Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką. Rozwijania zainteresowania kulturą innych narodów.
Czytanie baśni Andersena, Puszkina, braci Grimm
(22.11) Dzień Kredki. Wykonywanie ilustracji do wybranej baśni – technika: kredka
Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni. Krzyżówki tematyczne, wpisywanie hasła(tytułu bajki,
bohater)
Zabawy ruchowe w sali zabaw z wykorzystaniem sprzętów sportowych
Malowanie farbami ulubionych postaci z poznanych bajek

26.11-30.11
Andrzejkowe zwyczaje







(29.11) – Andrzejki. Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych
Zapoznanie dzieci z opowiadaniem „Andrzejkowe Katarzynki" Andrzejki i Katarzynki - podobieństwa
i różnice. Zabawy ruchowe przy muzyce
Przeglądanie prasy dla dzieci, czytanie ciekawostek związanych z Andrzejkami i Katarzynkami
Quiz ortograficzny – układanie krzyżówek
Praca plastyczna – wycinanie konturów czarnych kotów
Przygotowanie materiałów do wróżb. Zabawa andrzejkowa z wróżbami

GRUDZIEŃ
3.12 - 7.12
Grudniowe tradycje: „Barbórka” i „Mikołajki”







(4.12) - Barbórka - święto górnictwa, zapoznanie z legendą pt. ”Gustlikowy skarb”
Skarby spod ziemi – rozsypanka wyrazowa. Znaczenie skarbów spod ziemi - burza mózgów. Nauka piosenki
„Idzie górnik”
Praca plastyczna: „W kopalni” ( praca wykonana za pomocą węgla drzewnego)
(6.12) – Mikołajki. Pisanie listów do Św. Mikołaja. (kl. III i II), kl. I rysowanie upragnionych prezentów
Nauka piosenki M. Jeżowskiej „Kochany panie Mikołaju”
„Mikołajkowy but” lub „ Mikołaj” - praca plastyczno- techniczna

10.12 - 14.12
Wkrótce zima. Przygotowanie do mroźnej pory roku


Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy – rozmowa kierowana






Ptaki zimujące w Polsce (sikorka, wróbel, gil, sroka, dzięcioł sójka). Ptasie zimowiska.
Zabawy, rebusy o tematyce zimowej
Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie?- burza mózgów
Zwierzęta zimą - praca plastyczna-– kredki woskowe, pastele i drewniane

17.12 - 21.12
Choinkowe radości i tradycje świąteczne








Zapoznanie z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Rozbudzanie radosnego nastroju, zachęcanie do
wykonywania zimowych i świątecznych ozdób
Układanie życzeń świątecznych i noworocznych
Wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu - praca plastyczna.
Rozmowy na temat zimy – zmiany pogody, dostosowanie ubioru, zimowy pejzaż, zwyczaje świąteczne
w naszych domach.
Słuchanie i oglądanie baśni związanych z Bożym Narodzeniem
Dekorujemy stół – wycinanie papierowych serwetek
Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek, zimowych piosenek

STYCZEŃ
2.01-4.01
Z nowym rokiem, nowe wyzwania


Rozmowa z dziećmi na temat minionych świąt, postanowień na nowy rok kalendarzowy



Co to jest kalendarz? – swobodne wypowiedzi, przypomnienie i utrwalenie pór roku, miesięcy, dni tygodnia



Wykonanie kalendarza na nowy 2018 rok – praca plastyczna



Rozwiązywanie zagadek i rebusów z hasłem „Nowy Rok”



Zapoznanie z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami

7.01 – 11.01
Z zimą za pan brat


Pogadanka o znanych sportach zimowych oraz o popularnych sportowcach



Oglądanie w czasopismach i omówienie fotografii przedstawiających sporty zimowe



Wykonanie pracy plastycznej „Zabawy na śniegu”



Układanie rebusów, projektowanie własnych gier planszowych na temat sportów



Konkursy i zabawy na śniegu



Poznajemy rodzaje dyscyplin sportowych – wykonanie plakatu ze sportami zimowym



Papieroplastyka, Origami - „Dyscypliny sportowe”



Gry i zabawy w sali gimnastycznej

14.01 – 18.01
Tydzień z Kubusiem Puchatkiem


(18.01) – Dzień Kubusia Puchatka – przypomnienie wspaniałego bohatera książek A.A Milne,



Kubuś Puchatek moimi oczami – praca plastyczna,



„Miodek, to jest to, co Misie lubią najbardziej” – kuchnia Misia – warsztaty kulinarne z wykorzystaniem
miodu,



„Brykanie, to jest to , co tygrysy lubią najbardziej” – szaleństwa i zabawy ruchowe.

21.01 – 25.01
Czy pingwiny lubią niebieski śnieg?


(21.01) - Blue Monday (niebieski poniedziałek) ubieramy się na niebiesko, wykonujemy pracę plastyczną
inspirowaną niebieskim kolorem, znaczenie koloru



Wykonanie prezentu dla Babci, Dziadka z okazji ich święta



(20.01) - Dzień Wiedzy o Pingwinach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pingwinach, ale baliście się
zapytać – ciekawostki o życiu tych ptaków



(20.01) - Światowy Dzień Śniegu - zabawy na śniegu

LUTY

28.01 – 02.02
Rusz głową!


(9.01) - Dzień składanki i łamigłówki



Orgiami – tworzenie i składanie małych dzieł sztuki z papieru



Zabawy, rebusy, łamigłówki, zagadki czyli wszystko, co może pobudzić naszą wyobraźnię i kreatywność



Zima – praca plastyczna z ograniczeniem kolorów

04.02 – 08.02
O sole mio - Włochy


Ciekawe miejsca turystyczne we Włoszech



(9.02) - Międzynarodowy Dzień Pizzy. Włochy – ojczyzna Pizzy



Włochy - ojczyzna mody – pokaz mody ekologicznej



Malarstwo włoskie – praca plastyczna inspirowana malarstwem,



Bezpiecznie podczas ferii zimowych – rozmowa, spotkanie z GOPR – owcem.

II SEMESTR
25.02 – 01.03
Legendy polskie


Wyjaśnienie pojęć: legenda, podanie ludowe, baśń



Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych (legend) z pokolenia na pokolenie, czytanie najciekawszych
legend polskich



Wykonanie ilustracji do jednej z legend



„ Polska wycinanka ludowa” – wycinanie serwetek z kolorowego papieru



Przysłowia ludowe – interpretacja znaczeń

MARZEC
4.03-8.03
Jestem Mistrzem







(4.03) - Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry
(6.03) - Dzień Olimpijczyka
(8.03) - Dzień Kobiet
Olimpiada Uśmiechu i Dobrej Zabawy – zawody w wymyślonych przez dzieci dyscyplinach
Wielcy polscy medaliści olimpijscy
Trenujemy nasz umysł i kondycję fizyczną – zajęcia sportowe

11.03-15.03
Powroty skrzydlatych przyjaciół




Polskie gatunki ptaków – praca z albumem
Filmy przyrodniczy o zagrożonych gatunkach ptaków w Polsce
Wracają bociany – prace plastyczne

18.03-22.03
Już Wiosna!





(21.03) – Pierwszy Dzień Wiosny
Żegnamy zimę, witamy wiosnę; wykonanie Marzanny
Co słychać za oknem? – podglądamy budzącą się wiosnę
Czy znamy wiosenne kwiaty – rośliny chronione w Polsce

25.03-29.03
Poznajemy nasz region!





Czy znasz swoje miasto?” – poznanie historii i zabytków
Bielsko- Biała w sztuce (prace plastyczno- techniczne)
Moje miasto – wyjście do muzeum, wycieczka edukacyjna
Z czego słynie nasz region? Co chciałbym pokazać kolegom z innej miejscowości?

KWIECIEŃ
1.04-5.04
Lubimy czytać książki






(2.04) - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
Książka dawniej i dziś
Jak powstaje książka czyli od karteczki do książeczki
Moje ulubione książki, czasopisma – swobodne wypowiedzi dzieci
Postaci z naszych ulubionych książek – praca plastyczna

8.04-12.04
Kosmiczna wyprawa





(12.04) – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki
Podróż na inną planetę - zapoznanie z historią lotów kosmicznych
Nauka piosenki pt. „Fantazja”
„Fantastyczne stwory” -wykonanie stworów z rolek po papierze toaletowym

15.04-19.04
Święta Wielkanocne







Tradycja Świąt w Polsce i Europie
Co włożyć do świątecznego koszyka?
Czy znamy tradycję „lanego poniedziałku”
Wykonanie ozdób na wielkanocny stół
Kiermasz świąteczny na Pola Nadziei

22.04-26.04
Nasza Matka Ziemia







(22.04) - Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, Dzień Ziemi
Co to jest ekologia? - wyrabianie nawyków oszczędzania „zapasów Ziemi”
Posprzątajmy naszą Ziemię – akcja ekologiczna
Co powodują zanieczyszczenia z naszym środowiskiem? – pogadanka
Konkurs ekologiczny dla klas I-III - Robimy zabawki z odpadów
Nauka piosenki o tematyce ekologicznej

MAJ
6.05 - 10.05
Jestem Polakiem - jestem Europejczykiem






6.05 - Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
symbole polskie i unijne
podróż po Europie - poznawanie krajów UE
czytanie bajek z różnych stron Europy
10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej – dziękujemy za to, że mamy czysto – plakaty

13.05 – 17.05
Kolorowy tydzień w świetlicy






Znaczenie kolorów w naszym życiu. Jaki kolor wpływa na nasze samopoczucie, nastój
mieszanie barw - kolorowe eksperymenty
15 maja - Dzień Niezapominajki
kolorowa plama - malowanie kleksami
Tęcza - co to jest? skąd się bierze? kolory na tęczy

20.05 – 24.5
Kim będę w przyszłości?





Czytanie wiersza "Jak Wojtek został strażakiem"
Zawody nietypowe: tester materaców, tester karmy dla zwierząt, upychacz pasażerów, poszukiwacz piłek
golfowych.
24 maja - Dzień Cyrilicy - nauka zapisywania własnych imion rosyjskim alfabetem
26 maja - Dzień Matki

27.05 – 31.05
Wszystkie dzieci nasze są!






Wszystkie dzieci mają prawa - rozmowa na temat praw i obowiązków dziecka
W czym możemy pomóc naszym rodzicom? wskazywanie zadań adekwatnych do wieku
Zapoznanie z jednym orderem nadawanym przez dzieci - Order Uśmiechu
Mój wymarzony Dzień Dziecka - rozmowa i/lub praca plastyczna
Jak wyglądałby świat rządzony przez dzieci?

CZERWIEC
3.06 -7.06
Nasze zabawy w teatr






Kto jest kim w teatrze? scenarzysta, reżyser, operator dźwięku i światła, garderobiana, sufler
Zapoznanie z rodzajami teatrów i lalek
Teatralny sauvre vivre - czyli jak zachować się w teatrze
Wykonanie elementów scenografii do przedstawienia
Zabawa w teatr - inscenizowanie fragmentów wybranego utworu

10.06 -15.06
Wędrujemy w świat z atlasem






Zapoznanie z różnymi rodzajami map i globusów
Budzenie zainteresowań krajoznawczych - wędrówka po Polsce "palcem po mapie", oglądanie albumów
np. "Polskie krajobrazy"
13 czerwca - Święto Dobrych Rad - udzielanie dobrych rad dotyczących podróży
Tajemniczy ląd - malowanie własnej nowoodkrytej wyspy i umiejscowanie jej na mapie
Ruszaj się już! - prezentacja różnych form aktywnego wypoczynku w mieście

17.06 -19.06
Wakacyjne przestrogi




Lato, lato!
Bezpieczeństwo podczas wakacji - przypomnienie numerów alarmowych, zasad poruszania się po drodze,
zachowań podczas spotkania dzikich zwierząt
Co nam przyniósł ten rok? Refleksja nad minionym rokiem szkolnym

