
PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

I.  Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków 

1. Kształtowanie właściwego zachowania się w szkole, miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych. 
2. Wyrabianie szacunku i właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów. 
3. Kształtowanie prawidłowych postaw do mienia szkolnego oraz własności prywatnej. 
4. Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole. 
5. Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie. 
6. Dbanie o estetykę i porządek w szkole i w świetlicy. 
7. Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie z trudnościami. 
8. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. 
9. Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi. 
10. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
11. Współpraca z pedagogiem szkolnym. 

II.  Rozwój intelektualny 

1. Zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań oraz zorganizowanie warunków do nauki własnej. 
2. Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się. 
3. Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu. 
4. Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci. 
5. Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów i innych form edukacyjnych utrwalających logiczne myślenie. 

III.  Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć 

1. Plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie znanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne 
dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych. 

2. Czytelniczo-medialnych – udział w imprezach organizowanych w szkole, świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków 
masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych i bajek dla dzieci, współpraca z biblioteką szkolną. 

3. Tanecznych i umuzykalniających – zabawy rytmiczne i śpiewanie piosenek dziecięcych. 
4. Sportowo-zabawowych – szkolny plac zabaw i boiska sportowe. 

IV.  Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych 

1. Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych. 
2. Wykonywanie dekoracji okolicznościowych. 
3. Udział w imprezach szkolnych według kalendarza imprez. 



V.  Edukacja ekologiczna 

1. Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko naturalne. 
2. Wyrabianie nawyków segregowania śmieci. 
3. Udział w akcjach np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. 

VI.  Edukacja prozdrowotna 

1. Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (zabawy na placu zabaw). 
2. Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie, uprawianie sportu). 
3. Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z występowaniem pandemii Covid-19. 
4. Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój dziecka. 

VII.  Edukacja czytelnicza i medialna 

1. Czytanie w celu zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych. 
2. Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem. 
3. Współpraca z biblioteką szkolną w celu dostosowania tematyki i ciekawości książek do wieku i zainteresowań dzieci. 

 
 

Miesiąc Zadania szczegółowe 

Wrzesień 

 

1. Zapoznanie z regulaminem świetlicy i regulaminem bezpieczeństwa zdrowotnego  obowiązującego   
     od 01.09.2022 r. 
2. Ustalenie norm i zasad: zachowanie w świetlicy, na stołówce szkolnej, w czasie wyjścia i podczas  
     zabaw na boisku szkolnym. 

3. Poznanie praw i obowiązków dzieci przebywających w świetlicy szkolnej: zapoznanie z ramowym  

     rozkładem dnia,  rozmowy na temat poszanowania sprzętu świetlicowego, zabawek, gier. 

4. Integracja wychowanków. Poznajemy się, mówimy o swoich zainteresowaniach. 

5. Udział w akcji sprzątania świata. 

 

Październik 
1. Przyszła jesień z pełnym koszem- rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego obrazu , zachęcanie 

do spożywania warzyw i owoców,   jesienne  prace plastyczne , rozwiązywanie rebusów i zagadek    
o jesieni. 

2. Święto Edukacji Narodowej- budzenie szacunku dla pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły, 
kształtowanie nawyków grzecznościowych, Kwiaty dla mojej Pani- prace plastyczne. 

3. Złota Polska Jesień- dostrzeganie uroku i walorów jesiennego lasu, zwrócenie uwagi na cykliczność 
pór roku, rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew po kształcie liści i owocach, jesienne 
drzewa – prace plastyczne, wiersze o jesieni. 

4. Bezpieczna szkoła - rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych – Rozmowy o prawie do 
bezpieczeństwa  w szkole, o sposobach na walkę z agresją,  kształtowanie postawy asertywnej. 
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Listopad 
1. Jestem Polakiem ! - znaczenie odzyskania niepodległości dla Polaków, symbole narodowe, szczęśliwe 

dziecko w wolnym kraju – pogadanka, Narodowe Święto Niepodległości, Godło Polski, Flaga, 
kotyliony – prace plastyczne; rozmowy o patriotyzmie, czym on jest według uczniów, w jaki sposób 
oni mogą być patriotami, legendy i zwyczaje polskie. 

2. Kształtowanie postawy tolerancji –Międzynarodowy Dzień Tolerancji (16 listopada), ordery 
życzliwości – prace plastyczne. 

3. „Światowy Dzień Misia” - przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów / Miś Yogi, Kubuś Puchatek, 
Miś Paddington, Miś Uszatek, misie- tulisie – prace plastyczne, pogadanka nt. poszanowania zabawek 
własnych     i świetlicowych, piosenki i wierszyki o misiach. 

4. Andrzejki- wróżby, zwyczaje andrzejkowe. 
 

Grudzień 
1. Mikołajki - przypomnienie historii o Św. Mikołaju, wiersze i ciekawostki na temat Mikołaja; Dawanie 

czy dostawanie? – co sprawia więcej radości?;  wdrażanie do sprawiania radości innym swoim 
zachowaniem, słowem i czynem; Święty Mikołaj – praca plastyczna, Choinka – prace plastyczne. 

2. Choinkowe radości - Ozdoby choinkowe- prace plastyczne,  nauka składania świątecznych życzeń, 
bombka – prace plastyczne, świąteczna dekoracja świetlicy,  łańcuch na choinkę – prace plastyczna. 

3. Idą Święta - słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek,  nauka piosenek świątecznych, czytanie 
książek, opowiadań, wierszy związanych z tematyka świąt,  „Święta w moim domu”- rozmowy              
o świątecznych zwyczajach. 

 

Styczeń 
1. Czas karnawału! - rozwijanie umiejętności planowania i realizowania postanowień,  przypomnienie      

i utrwalenie nazw kolejnych miesięcy; popularne przysłowia, kształtowanie umiejętności kulturalnej 
zabawy , wyrabianie wrażliwości estetycznej, maski karnawałowe- prace plastyczne. 

2. Skrzydlaci przyjaciele -  jak należy opiekować się zwierzętami w zimie – rozmowa kierowana, 
kształtowanie postawy troski o ptaki i bezdomne zwierzęta, ptaki zimą- prace plastyczne, kalambury 
– rozpoznawanie zwierząt. 

3. Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych, nasze plany na ferie. 
 

Luty 
1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych – czytanie Baśni J. Ch. Andersena, rozpoznawanie bajek – quiz, 

wykonanie ilustracji do wybranej baśni – prace plastyczne. 
2. Walentynki-wykonanie kartek walentynkowych. 
3. Dzień Kota. 
 

Marzec 
1. Kwiaty dla kobiet dużych i małych - rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo                     

i w domu, kształtowanie u chłopców postawy uprzejmości wobec koleżanek, wiersze o kobietach; 
Tulipany, żonkile – prace plastyczne, znane kobiety (nauka, sztuka, sport).  

2. Rozwijanie kompetencji matematycznych- dzień Liczby Pi (14 marca).  
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3. Wiosna za oknem… - obserwacja i określanie zmian w przyrodzie, związanych z wiosną, rozwijanie 
poczucia piękna i harmonii w przyrodzie,  Wiosenne drzewka –prace plastyczne, Motyle,            
biedronki – wydzieranka wg wzoru, wykonanie wiosennej dekoracji w świetlicy. 
 

Kwiecień 
1. Wielkanoc - wielkanocne tradycje w naszych domach,  umacnianie więzi rodzinnych, wdrażanie do 

kulturalnego zachowania się podczas Świąt, Ozdoby Świąteczne / zajączki, kurczaczki, koszyczki /           
- prace plastyczne,  rozwijanie sprawności manualnych.  

2. Ziemia - nasz dom - pogadanka nt. obecnych kłopotów Ziemi. Co możemy zrobić dla ratowania 
Ziemi, wdrażanie do dbania o najbliższe środowisko, rady na odpady, wyrabianie nawyków 
oszczędnego gospodarowania zasobami energii i wody, Zdrowy las – zniszczony las/Czysta rzeka – 
zanieczyszczona rzeka/Czyste powietrze – zanieczyszczone powietrze /prace plastyczne, plakat 
ekologiczny.  

3. Nie czytasz ? Żałuj! - kształcenie nawyku codziennego czytania i szanowania książek, czytanie 
fragmentów ulubionych książek /23 IV Światowy Dzień Książki/. Dlaczego warto czytać książki?,  
Zakładka do książki – praca plastyczna, wykonanie ilustracji do przeczytanej książki. 
 

Maj 
1. Moja ojczyzna -  wzbogacanie wiedzy dzieci o fakty historyczne,  kształcenie poczucia przynależności 

narodowej , utrwalenie znajomości hymnu, symboli i świąt narodowych. 
2. Doskonalenie zasad fair play -rozwijanie umiejętności zabawy i gry w zespole , konkursy drużynowe, 

wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo podczas zabaw na boisku szkolnym.  
3. Siła przyjaźni - uświadamianie dzieciom wartości przyjaźni,  Proszę, przepraszam, dziękuję – 

odgrywanie scenek.  
4. Moja rodzina - Moja rodzina- praca plastyczna, rozmowy na temat zwyczajów rodzinnych, rozmowy               

o relacjach z rodzicami , przywileje i obowiązki domowników.  
5. Dzień Matki - Jaka jest moja Mama? –ilustrowanie portretu mamy słowem, kształtowanie szacunku 

dla mamy i jej pracy, Niespodzianka dla mamy – dowolna praca plastyczna. 
 

Czerwiec 
1. Dzień Dziecka - wzbogacenie i utrwalenie wiedzy dzieci na temat ich praw i obowiązków, nasze 

ulubione zabawy – swobodne wypowiedzi dzieci,  kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla 
innych, dostrzeganie cech łączących ludzi,  dziecięce piosenki.  

2. Piękna nasza Polska cała -  poznawanie różnych regionów naszego kraju.  
3. Nasi zwierzęcy przyjaciele - W czym nam pomagają zwierzęta?, Jak dbać o zwierzęta, Nasi zwierzęcy 

przyjaciele- praca plastyczna.  
4. Co wy na to? Są wakacje i jest lato! - przypomnienie numerów alarmowych, przepis na udane                   

i bezpieczne wakacje – pogadanka, wakacyjne plany i marzenia, prace plastyczne dotyczące wakacji. 
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