
 

 

PLAN PRACY W ŚWIETLICY  W ROKU SZKOLNYM  2020 / 2021 

 

Prowadząca:  Beata Sajnaj 

 

MARZEC 

 

TERMIN BLOK TEMATYCZNY CELE     DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZE 

SPOSOBY REALIZACJI 

01.03. -05.03.2021 

 

Żyj zdrowo, jedz 

kolorowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

- wie, dlaczego należy  dbać o 

własne zdrowie 

-  poznaje piramidę żywienia 

 

- rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o 

tematyce żywienia 

- zabawy ruchowe  „Sałatka”, „Wymień sześć” 

- omówienie piramidy żywienia z 

wykorzystaniem gry edukacyjnej  

- Zdrowy talerz – plakat promujący zdrowe 

odżywianie  

-  Owoce i warzywa – praca z kolorowego 

papieru. 

 

 



08.03. -12.03.2021 

 

Dzień Kobiet Małych i 

Dużych. 

 

Uczeń: 

- zna historię obchodów Święta 

Kobiet 

- poszerza wiedzę na temat sławnych 

kobiet 

-rozwija wyobraźnię i zdolności 

manualne 

-umie wykonać upominek 

-potrafi sprawić radość bliskiej 

osobie 

- potrafi ułożyć i złożyć życzenia, 

wyrazić sympatię, szacunek 

kobietom. 

- zna zawody  wykonywane przez 

kobiety 

- poznanie historii Święta Kobiet  

-rozmowa na temat roli kobiet w 

społeczeństwie, ich codziennych zajęć, 

zawodów 

- sławne kobiety w historii Polski – rozmowa, 

prezentacja  

- prace plastyczne różnymi technikami  ( laurki, 

kwiaty, pudełeczka z papieru) prezent z okazji 

Dnia Kobiet 

 

15.03 – 19.03.2021 Poznajemy autorów 

najpiękniejszych baśni i 

bajek! 

- umie uważnie słuchać 

- poznaje  baśnie i bajki znanych 

autorów 

- umie wypowiedzieć się na dany 

temat 

- rozwija wyobraźnię, kreatywność, 

motorykę 

- rozwija zainteresowania 

czytelnicze 

- wizyta w bibliotece szkolnej 

- poznanie sylwetki J.Ch. Andersena 

-słuchanie wybranych baśni J.Ch. Andersena  

- Fikcja a rzeczywistość – rozmowa kierowana 

- moja ulubiona baśń- praca plastyczna 

-mój ulubiony bohater baśniowy – praca 

dowolną techniką 

 

 

22.03 – 26.03.2021 Witaj wiosno! - wie jakie zmiany zachodzą w 

przyrodzie 

-rozwija wyobraźnię i zdolności 

manualne 

- poznaje różne techniki plastyczne 

- potrafi obserwować przyrodę 

 

- Witaj  Wiosno -  swobodne wypowiedzi 

uczniów na temat zmian zachodzących w 

przyrodzie 

-zapoznanie z wierszem J. Brzechwy  

„Wiosenne porządki” 



 

 
-pierwsze wiosenne kwiaty -  prace plastyczne 

wykonane techniką origami 

- Pani Wiosna- portret 

 

 

29.03- 31.03.2021 Tradycje wielkanocne - zna zwyczaje, tradycje Świąt 

Wielkanocnych 

- potrafi złożyć świąteczne życzenia 

- rozmowa na temat zwyczajów i tradycji 

świątecznych. 

- twórczość plastyczna o tematyce 

wielkanocnej: 

kurczaki, pisanki, zajączki, baranki, koszyczki, 

palemki itp.-technika prac dowolna. 

- wykonanie dekoracji wielkanocnych do 

wystroju świetlicy  
 

 


