
PLAN PRACY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM  2020 / 2021 

Prowadząca : Beata Sajnaj 

LUTY 

TERMIN     
REALIZACJI 

 BLOK 
 TEMATYCZNY 

CELE   DYDAKTYCZNO -  
WYCHOWAWCZE 

SPOSOBY REALIZACJI 

  
1.02 – 5.02.2021 

 

Zima lubi dzieci. 

Uczeń: 

- rozwija wyobraźnię 

-zna zasady bezpiecznej zabawy 

- potrafi koncentrować swoją uwagę na 

słuchanym tekście, utworze muzycznym 

- współpracuje z grupą 

-Jak bawić się bezpiecznie? Rozmowa 

inspirowana ilustracjami, własnymi 

doświadczeniami i przeżyciami oraz 

wierszem S. Grabowskiego „Śnieg i dzieci” 

- praca plastyczna„ Zabawy zimowe” 

 malowanie farbami. 

-Kwadrans z muzyką klasyczną 

„Zima” Vivaldiego 

-Zabawa ruchowa przy muzyce  

 
 

8.02 - 12.02.2021 

 

Walentynki  

 

- zna tradycję walentynkową 

-zna patrona  Walentynek 

-potrafi wyrażać swoje uczucia 

- umie bawić się w grupie 

- wykonuje  prace plastyczno-techniczną 

- potrafi posługiwać się igłą i nitką 

  

-Rozmowa na temat Dnia Zakochanych i 

związanych z nim gadżetów  

- Kim był Św. Walenty?- poznanie legendy  

o Św. Walentym 

 -Walentynkowa gazetka-  wycinanie 

serduszek,  redagowanie śmiesznych 

wierszyków.  

- Rozwiązywanie krzyżówek o tematyce 

walentynkowej.  

- Szyjemy serduszka walentynkowe 

- Zagadki z pokazywaniem - uczucia 

 

 



15.02 – 19.02.21 Ruch to zdrowie - wie, że sprawność fizyczna jest ważna 

dla  zdrowia 

- zna rożne dyscypliny sportowe i umie 

 je wymienić 

-rozwija wyobraźnię  

– umie bawić się w grupie 

-przestrzega zasad podczas zabawy 

- umie rozwiązać krzyżówkę  

- rozmowa na temat zalet aktywności 

ruchowej 

-  Jaki sport lubię najbardziej? –wypowiedzi 

dzieci 

-Moja ulubiona dyscyplina sportowa – 

prace plastyczne, technika dowolna  

- rozwiązywanie krzyżówek, rebusów o 

tematyce sportowej 

- tenis stołowy 

 

22.02 – 26.02.2021 Poznań- moje miasto  

- wie, w jakim mieście mieszka 

- zna legendę o poznańskich koziołkach 

- umie wymienić ciekawe miejsca i 

zabytki Poznania  

- poznaje poznańską gwarę 

- wspólnie czytamy i opowiadamy znane 

legendy o Poznaniu 

 - Jak dawniej mówiono w Poznaniu? - czyli 

poznajemy naszą gwarę 

- wymieniamy ciekawe miejsca w naszej 

miejscowości 

-Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, 

Zagadek związanych z tematem 

tygodnia. 

 -Przedstawiamy Poznań różnymi 

technikami plastycznymi. 

 

 

 
 


