
Tematy realizowane  z wychowawcą świetlicy  
w roku szkolnym 2016/2017 

 grupa 1 „ Bajarze’ 

PW - Program Wychowawczy 

PP - Program Profilaktyczny 

PŚ - Program Świetlicy 

 

M-c L.p. Tematyka zajęć wychowawczych i profilaktycznych 

 

1.  PW Nasz patron –wykonanie gazetki  poświęconej Aleksandrowi Kamińskiemu. 

2.  PP Opracowanie zasad pracy grupy  - kontrakt. 

3.  PŚ Poznajmy się -wzajemna prezentacja uczniów  i wychowawcy. 

4.  PŚ Książka naszym przyjacielem – założenie kącika czytelniczego, który będzie wzbogacany przez cały rok szkolny. 

5.  PŚ „Bezpieczna droga do szkoły- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, przejściu dla pieszych. 
Lektura wiersza W. Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę”. 

6.  PŚ Głośne czytanie przez nauczyciela wybranych fragmentów książki G. Kasdepke pt.: „Savoir -vivre dla dzieci” 

X 

7.  PW Dzień Edukacji Narodowej - okazanie szacunku osobom pracującym w szkole. 

8.  PP Udział  konkursie  „ Jedz z głową”. 

9.  PS  Słuchanie wybranych fragmentów książki pt. „ Razem ze słonkiem”  
M. Kownackiej. Rozbudzanie zainteresowań wędrówkami ptaków. 

10.  PŚ Zapoznanie z wierszem J. Kulmowej "Jesienna pogoda". Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody. 

11.  PŚ  „Galeria dziecięcych charakterów” -  lektura wierszy  J. Brzechwy, J. Tuwima, M. Terlikowskiej. 

12.  PŚ Wędrówka po krainie bajek – zajęcia tematyczne. Zorganizowanie wystawki ulubionych bajek. 

XI 

13.  PW 11 listopada – Dzień Niepodległości. Polska – nasza Ojczyzna - zapoznanie dzieci  
z symbolami narodowymi. 

14.  PP Agresji mówimy STOP !  

Ćwiczenia  dotyczące dostrzegania agresywnych uczuć i ich wyrażania :  „ Kiedy jestem wściekły..”, „ Obrazek mojej 

złości”. 

15.  PŚ  „ Lublin – moja mała Ojczyzna” – oglądanie albumów prezentujących krajobraz, zabytki i ciekawostki dotyczące 



najbliższej okolicy. 

16.  PŚ Poznawanie baśni i legend związanych z powstaniem państwa polskiego:  

17.  PŚ Przyszły do nas bajki – akcja czytelnicza dla uczniów klas 1-3 SP 

18.  PŚ Andrzejki – zabawy dla uczniów klas 1-3 SP. 

XII 

19.  PW Udział w akcjach charytatywnych: 

- „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 

-  zbiórka słodyczy dla dzieci z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. 

20.  PP „Spotkanie przy wigilijnym stole”  - spotkanie społeczności szkolnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

21.  PŚ Zapoznanie z historyczną postacią św. Biskupa Mikołaja w oparciu o tekst  

B. Malińskiego pt: „Święty Mikołaj”. 

22.  PŚ Boże Narodzenie w literaturze dziecięcej. 

23.  PŚ Polska wigilia – porównywanie tradycji wigilijnych opisanych w opowiadaniu E. Stójowej pt. „ Wigilia” z tradycjami 

pielęgnowanymi w rodzinnych domach dzieci 

24.   Wesołych Świąt – redagowanie i zapis życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia na podstawie wiersza „Wesołych 
Świąt”. 

I 

25.  PW Jak wyrażać szacunek do innych? Co robić aby być szanowanym? 

26.  PP Zakończenie semestru na sportowo- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa i współpracy. 

27.  PŚ .Gdy jesteśmy dobrzy dla innych dobro do nas wróci -rozmowa na temat zachowania postaci z bajki „O pyskatej 
królewnie” 

28.  PŚ Bezpieczne ferie – bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych. 

29.  PŚ Przebiegły jak lis, a może odważny jak lew czyli rozmowa o „Kocie w butach” . 

II 

30.  PW Dzień Myśli Braterskiej- propagowanie przyjaźni. 

31.  PP  W krainie bajek i baśni – zabawa karnawałowa. 

32.  PŚ Opowieści z zimą w tle: „ Brzydkie kaczątko” – słuchowisko radiowe, próba opowiadania przez dzieci treści baśni. 

33.  PŚ Wykorzystanie literatury (bajek, baśni, wierszy) do zabaw relaksacyjnych. 

34.  PŚ „ Książka kucharska ‘– zbiór ulubionych i zdrowych potraw wykonanych przez dzieci. 

35.  PŚ Przyjaźń w literaturze dziecięcej – recytacja wierszy. 

III 

36.  PW Dzień kobiet- kształtowanie szacunku i podkreślenie roli kobiet. 

37.  PP „Bezpieczne zabawy”- promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. 

38.  PŚ Poznanie wierszy tematycznych :D. Gellnerowej „ W święto kobiet”, J. Kerna „Wiersz na dzień kobiet”. 



39.  PŚ „Wierszykolandia” – popisy w pięknym czytaniu wierszy J. Tuwima. 

40.  PŚ Czytanie i omawianie fragmentów książki „ Razem ze słonkiem” cz. „ Przedwiośnie”. 

41.  PŚ „Ptasie radio” J.Tuwima – doskonalenie techniki czytania. 

IV 

42.  PW Wielkanocne baby – spotkanie społeczności szkolnej z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

43.  PW Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

44.  PP Jestem odpowiedzialny za innych- nauka pierwszej pomocy. 

45.  PŚ Wielkanocne opowieści: „Mazurek”, „Baba”, „Lany poniedziałek”. Wielkanocne tradycje dawanej i dziś. 

46.  PŚ Cala świetlica czyta bajki ekologiczne. 
47.  PŚ Słuchanie fragmentów bajki „Pinokio” 

C. Collod 

48.  PŚ „ Król czytania” -konkurs pięknego czytania wierszy o tematyce wiosennej. 

V 

49.  PW Majowe święta narodowe. 

50.  PP „Na pomoc” – poznajemy numery alarmowe. 

51.  PŚ Poetycki obraz kraju ojczystego w wierszu Cz. Janczarskiego „Ojczyzna”. 

52.  PŚ Słuchanie wybranych fragmentów książki J. Papuzińskiej „ Nasza mama – czarodziejka”. 

53.  PŚ „ Dziękuję ci , mamo.... ‘- sposoby wyrażania uczuć: miłości, szacunku, przywiązania do mamy na podstawie wierszy 
„ Obrazek dla mamy” i „ Dla Ciebie mamo” oraz własnych doświadczeń. 

54.  PŚ Legendy polskie – wysłuchanie legendy o Popielu. 

VI 

55.  PW Jedziemy na wycieczkę- stosowanie zasad bezpiecznego podróżowania. 

56.  PP Bieg po zdrowie – promowanie aktywnego stylu życia. 

57.  PŚ Międzynarodowy Dzień  dziecka – dzieci mają swoje prawa. 

58.  PŚ Książka na deszczowy dzień – prezentacja ulubionych książek. 

59.  PŚ Podróż pociągiem –zajęcia na podstawie wiersza „Lokomotywa” J. Brzechwy.  
Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji w górach i nad morzem.  

60.  PŚ Głośne czytanie przez nauczyciela wybranych fragmentów książki G. Kasdepke pt.: „Co to znaczy?” Poznajemy 

znaczenie wybranych  powiedzeń. 

 

 

 


