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WRZESIEŃ  2014r.
 Data Temat tygodnia Tematyka zajęć Zadania i cele 
02.09. – 

05.09 

 

ŻEGNAMY 

WAKACJE I 

WITAMY SZKOŁĘ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14 

2. Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w świetlicy. 

3. Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy. Podpisanie kontraktu. 

4. Wypowiedzi dzieci na temat wakacyjnych przeżyć na podstawie doświadczeń oraz przedstawionych 

ilustracji. Zapoznanie z wierszem Tadeusza Kubiaka „ Pożegnanie wakacji”. Gry i zabawy integracyjne 

„Poznajmy się” – wzajemne poznawanie swoich imion, dzielenie się swoimi zainteresowaniami. 

5. „Wakacyjna pocztówka”- praca plastyczna wykonana techniką kolażu. Nauka piosenki „Samba turystyczna” 

. Prezentowanie wakacyjnych skarbów i pamiątek. Prace organizacyjno- porządkowe w świetlicy. 

6. Zajęcia sportowo- rekreacyjne na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej. Pomoc w odrabianiu lekcji (w 

razie potrzeby). 

- kształtowanie umiejętności postępowania zgodnie z 

przyjętymi normami i zasadami, 

- wdrażanie do kulturalnego zachowania w świetlicy i 

do współpracy w grupie, 

 - wzmacnianie więzi koleżeńskich  

- rozwijanie umiejętności plastycznych 

09.09. – 

12.09. 

 

BEZPIECZNA 

DROGA DO 

SZKOŁY 

1. Rozmowa kierowana na temat bezpiecznego zachowania się na drodze na podstawie wiersza pt. „Gdy 

zamierzasz przejść przez ulicę”, zdobytej wiedzy uczniów oraz plakatów. Dobieranie zdań i  tekstów do 

przedstawianych ilustracji o tematyce „ Droga ucznia do szkoły”   

2. Wspólne formułowanie zasad poruszania się po drogach – wykonanie plakatów. Kolorowanie znaków 

drogowych ważnych dla pieszych 

3. Dekoracja świetlicy- wykonanie gazetki ściennej. 

4. Czy znam znaki drogowe?- gra planszowa.  

5. Omówienie scenki rodzajowej „Na skrzyżowaniu” 

6. Praca z książeczką „Jak unikać wypadków drogowych”. Wspólne czytanie i opowiadanie. Podsumowanie 

omawianej tematyki quizem pytań – praca z podziałem na grupy.  

7. Odgadywanie zaszyfrowanych haseł – rozwiązywanie krzyżówek i rebusów. 

8. Pomoc w odrabianiu lekcji. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

 

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w szkole, 

- wdrażanie do podporządkowania się poleceniom 

wychowawcy 

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na jezdni i 

chodniku  

- wdrażanie do pracy w grupie 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

 

 

15.09- 

19.09. 

W KRÓLESTWIE 

JESIENI 

 

1. Rozmowy na temat cykliczności pór roku: określenie charakterystycznych cech jesieni.  

2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, lesie, 

w sadzie 

3. Jesień w literaturze- wiersze i proza –przykłady. 

4. Oglądanie –„Atlasu grzybów”. Pogadanka z dziećmi- „Grzyby jadalne i trujące 

5. Układanie krzyżówek z hasłem jesień (praca w grupach).   

6. Zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi – rozwijanie zdolności manualnych, wykonanie drzewa 

jesiennego, słoneczników.  

7. Wykonanie gazetki pt.: „Jesień”.  

8. Obrazki z figur geometrycznych - odciskanie pieczątkami wykonanymi  z ziemniaka. 

9. Wyścigi na wesoło – wprowadzenie elementów współzawodnictwa 

- przypomnienie charakterystycznych cech jesieni 

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie 

-rozwijanie zdolności manualnych 

-wdrażanie w zasady prawidłowego 

współzawodnictwa 

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych 



 

 

22.09- 

26.09. 

MOJA SZKOŁA- 

MÓJ DRUGI DOM 

1. Przeglądanie strony internetowej szkoły  

2. Oglądanie zdjęć z historii szkoły,  

3. Za co lubię moją szkołę?- burza mózgów 

4. Szkoła w przyszłości- malowanie farbami  

5. Rebusy, rozsypanki z hasłem: SZKOŁA, HYMN, PATRON 

6. Zabawy ruchowe „Labirynt” ,”Wąż”, ”Miotła Czarownicy”, ”Koguty  i kury” 

7. Zajęcia muzyczno-rytmiczne 

8. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zasady bezpiecznej zabawy w budynku szkolnym, ćwiczenia 

zręcznościowe. 

 

 

-zapoznanie z  historią powstania szkoły 

-rozwijanie umiejętności plastycznych 

-wyrabianie kreatywności i pobudzanie wyobraźni 

twórczej 

-wdrażanie do zabawy w grupie 

-pobudzanie zmysłu muzycznego 

 

 

 

 


