
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w świetlicy 

opracowała Anna Cieślińska 

Rok szkolny 2019/2020 –miesiąc luty 

Temat tygodnia: Ferie zimowe. 03.02. - 07.02.2020r.    

Zajęcia żywego 

słowa 

Zajęcia 

plastyczne 

Zajęcia muzyczne Zajęcia 

techniczne 

Gry i zabawy 

Bezpieczne ferie 

zimowe  –

obejrzenie filmu 

edukacyjnego.  

Wypowiedzi 

dzieci na temat 

ilustracji 

przedstawiających 

bezpieczne i 

niebezpieczne 

zabawy na śniegu 

i lodzie, 

wyciąganie 

wniosków z 

przedstawionych 

zachowań. 

 

Jak bawić się 

bezpiecznie? 

Rozmowa 

inspirowana  

własnymi 

doświadczeniami 

i przeżyciami. 

Piękno, opisy 

zimy w wierszach 

– słuchanie 

wybranych 

utworów np. 

S.Grabowskiego 

„Śnieg i dzieci” 

 

Akcja „Cała 

Polska czyta  

dzieciom”  

baśnie H.CH. 

Andersena np. 

„Królowa 

Śniegu” i inne. 

Swobodne 

wypowiedzi 

dzieci i 

wykonanie 

ilustracji do 

ulubionej baśni. 

Gdzie chciałbym 

spędzić ferie 

zimowe? – 

rysowanie 

pastelami . 

 

„Bezpieczne i 

niebezpieczne 

zabawy zimowe” 

– malowanie 

farbami 

plakatówkami. 

 

Plastyczne 

przedstawienie 

zimowych 

fantazji – taniec 

na lodzie według 

własnego 

pomysłu. 

 

 

„Portret 

ulubionego 

sportowca” – 

collage. 

 

 

 

 

 

„Królowa 

Śniegu” – 

wykonanie 

ilustracji do baśni 

rysowanie 

pastelami – praca 

w grupach. 

 

Nauka słów i 

melodii piosenki 

pt, „Sporty 

zimowe”. Zabawy 

ruchowo-

naśladowcze 

inspirowane 

treścią piosenki.  

 

Śpiewanie 

wybranych 

piosenek o zimie 

– wyklaskiwanie 

rytmu, granie na 

instrumentach 

muzycznych. 

 

Nauka słów i 

melodii piosenki  

pt. ”Pora na 

zimowy sport” - 

wspólne 

śpiewanie. 

 

 

Kwadrans z 

muzyką klasyczną 

„Zima” 

A.Vivaldiego,  

„Baśń zimowa” 

R. Schumanna. 

„Zimowe zabawy 

na śniegu” - 

wydzieranka z 

kolorowego 

papieru.  

 

 

„Moje ulubione 

sporty zimowe” – 

wykonanie 

książeczki – praca 

w grupie.  

 

„Numery 

alarmowe’’ – 

wypełnianie cyfr 

kulkami z 

plasteliny na 

kartce. 

 

Jazda figurowa na 

lodzie – 

wykonanie 

postaci z 

wykorzystaniem 

papieru 

kolorowego, folii 

aluminiowej, itp. 

 

 

Gry i zabawy 

terenowe na 

śniegu – zaprzęgi, 

lepienie bałwana, 

toczenie kul, tor 

przeszkód itp. 

 

Zabawy  
ruchowo-

naśladowcza ze 

śpiewem „Sanna”, 

„Pingwin”.  

 

„Jaka to 

melodia?” –quiz. 

 

Gry planszowe: 

Warcaby, 

Skojarzenia, 

Memory.  

 

Rozwiązywanie 

rebusów, 

krzyżówek, 

zagadek 

związanych z 

tematem 

tygodnia. 

(„Antologia 

literatury dla 

najmłodszych”, 

Krzyżówki 

tematyczne dla 

dzieci). 

 

Budowanie z 

klocków 

konstrukcyjnych 

różnorodnych 

budowli. 



Temat tygodnia : „Nasze emocje”.  18.02 – 22.02. 

 

Temat tygodnia : „Zwierzaki Rupaki”  24.01 – 28.01.2020r. 

Zajęcia żywego 

słowa 

Zajęcia 

plastyczne 

Zajęcia muzyczne Zajęcia 

techniczne 

Gry i zabawy 

Wysłuchanie i 

analiza wiersza 

pt. „Zwierzaki 

Rupaki” Danuty 

Wawiłow. Próba 

zdefiniowania 

przez uczniów 

pojęcia 
wyobraźnia. 

Rozmowa 

kierowana 

dotycząca 

wyjaśnienia:  

co to jest 

wyobraźnia, po co 

nam wyobraźnia, 

co by było, gdyby 

ludzie nie mieli 

wyobraźni? 

 

„Dokończ 

opowiadanie” – 

tworzenie 

opowieści z 

niedokończonych 

zdań; rozwijanie 

myślenia 

twórczego, 

ćwiczenie 

przelewania myśli 

i fantazji na 

papier. 

 

 
 
 
 
 
 

Jak sobie 

wyobrażam 

Rupaki  - 

Zwierzaki?”- 

technika zdrapka. 

„Baśnie 

z czterech stron 

świata”- 

wykonanie 

ilustracji do 

wybranej baśni 

według własnego 

pomysłu. 

„Moja kraina 

marzeń” - 

malowanie 

farbami 

plakatowymi na 

dużych arkuszach 

papieru - praca w 

grupach. 

Obraz malowany 

muzyką – 

wykonanie 

ilustracji do 

wybranego 

utworu Fryderyka 
Chopina 

Nauka słów i 

melodii piosenki 

pt. „Fantazja” - 

wspólne 

śpiewanie. 

Zajęcia 

relaksacyjne – 

słuchanie 

„Muzyki 

z wyspy Zielonej 

Irlandii”. 

 

Nauka słów i 

melodii piosenki 

pt. „Walizka 

pełna bajek”. 

Zabawy ruchowe 

inspirowane 

treścią piosenki. 

 

 

Kwadrans z 

muzyką  

F. Chopina, 

A.Vivaldiego 

Cztery pory roku 

 

„Zwierzęta - 

dziwolągi” – 

wykonanie 

zwierząt z masy 

solnej 

 

„Zwierzaki 

Rupaki” - 

tworzenie 

zwierzaków 

z różnorodnych 

materiałów 

plastycznych 

(gazety, tapeta, 

sznurek, pióra, 

włóczka 

itp.) 

 

„Kłótnia 

przedmiotów” 

tworzenie 

kompozycji wg 

własnego 

pomysły np.  

w kuchni, 

bibliotece, sali 

widowiskowej -

krzesła. 

 

 

Rozwiązywanie 

krzyżówki 

związanej z 

tematem 

tygodnia, 

rebusów, 

zagadek. 

Zabawy ruchowe 

z wykorzystaniem 

piłek, skakanek, 

gum, hula-hop na 

holu korytarza 

Zabawy ze 

śpiewem „Chodzi 

lisek”, „Ojciec 

Wirgiliusz”. 

Zabawy z chustą 

Klanzy. 
 

Gry planszowe 

Warcaby, Domino  

Zabawa 

dydaktyczna: 
Państwa-miasta… 

„Zgadnij co mam 

na myśli” - 
kalambury. 

„Głuchy telefon 

inaczej”- zabawy 

w grupach. 

Rysowanie 

palcem na plecach 

np. figur 

geometrycznych, 
liter itp. 

 

 

 


