
Tematy realizowane  z wychowawcą świetlicy - grupa 5 „Odkrywcy " 

w roku szkolnym 2016/2017 

 
PW - Program Wychowawczy 
PP - Program Profilaktyczny 
PŚ - Program Świetlicy 
SI - Spójrz Inaczej, SI na agresję, TZA, Archipelag Skarbów i inne programy profilaktyczne 
 
 

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

IX 

1.  PW Święto Szkoły – przybliżenie uczniom sylwetek harcerzy z Szarych Szeregów. 

2.  PP Opracowanie klasowych kontraktów w zakresie norm postępowania. 

3.  PŚ „Świetlicowe ABC” – przypomnienie regulaminu świetlicy oraz zasad obowiązujących  w szkole (na stołówce, na 
korytarzu, placu szkolnym).  
„Co masz na myśli?” -  Ludzie porozumiewają się za pomocą słów. Ale równie ważna jest też mowa ich ciała – 
gesty, mimika, postawa. Sprawdź, na ile potrafisz rozpoznać, jakie emocje towarzyszą rozmawiającym ze sobą 
osobom! 
„Z przyrodą za pan brat”  - przyroda i jej elementy. Poznanie elementów ożywionych  i nieożywianych. Rola zmysłów 
w poznawaniu przyrody. 
„Otwieram oczy, nos, ręce” – poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami, rozpoznawanie owoców, warzyw, słuchanie i 
rozpoznawanie odgłosów przyrody, naśladowanie zwierząt. 

4.  SI Co robisz ze swoją złością? 

X 

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

6.  PP Wzmacnianie i podkreślanie pozytywnych wzorców zachowań. 

7.  PŚ „Moje ulubione zwierzę” – samodzielne szukanie i prezentowanie informacji na temat danego zwierzęcia, 
gromadzenie wycinanek z czasopism, zdjęć, wspólne porządkowanie zdobytego materiału, wykonanie albumu. 
Zajęcia z wolontariuszami Fundacji Na Rzecz Ochrony Paw Zwierząt EX LEGE. 
„Zwierzę, którego nie ma (ale mogłoby być” -  Pióra? Pazury? Muszle? Po co zwierzętom te elementy?  
Wymyślanie zwierzęcia, którego nie ma. 
„Jesienne wędrówki” - Ptaki migrujące. Poznawanie ptaków, które z Polski odlatują  i tych, które do na przylatują na 
zimę. Słuchanie głosów ptaków; ptasie ciekawostki i.zagadki  

8.  SI Kłótnie i konflikty w mojej klasie. 

XI 
9.  PW 11 listopada – Dzień Niepodległości- kształtowanie postawy szacunku dla naszego kraju i symboli narodowych. 

http://www.kmo.org.pl/?strona=scenariusz&scenariusz_id=403


10.  PP Agresji mówimy STOP ! 

11.  PŚ „Zrzucić liście czy nie zrzucać?” -  Dlaczego drzewa liściaste zrzucają swoje liście na zimę, a iglaste – nie? Proste 
eksperymenty pozwalające znaleźć odpowiedź na to pytanie. 
„Ilu znasz sąsiadów Polski?” Z iloma krajami sąsiaduje nasz kraj? Jakie są ich flagi, największe rzeki czy stolice? 
Dzięki wspólnie zrobionej grze dużo łatwiej będzie to zapamiętać! 
„ Grzybobranie” - Przegląd darów jesieni. Rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku i smaku. Grzyby 
jadalne i trujące. Zasady zachowania na grzybobraniu.   
„Wiem, co jem”.   Higiena i estetyka spożywania posiłków, poznanie zasad właściwego żywienia. 

12.  SI Co to jest agresja? 

XII 

13.  PW Boże Narodzenie- tradycje i obrzędy świąteczne. 

14.  PP I Ty możesz zostać św. Mikołajem- wdrażanie do współpracy i pomocy koleżeńskiej. 

15.  PŚ „Ciepło – zimno”  – mierzenie temperatury, wyjaśnienie, w jaki sposób energia cieplna i elektryczna dostaje się do 
naszych domów. 
„Woda – cudowna substancja”.-  Badanie rozpuszczalności substancji w wodzie. Co pływa, co tonie? Trzy stany 
skupienia wody. Krążenie wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia wody i sposoby jej oszczędzania. 
„Dlaczego pada deszcz i śnieg”  – wyjaśnienie zjawisk przyrodniczych, wykonanie prostych eksperymentów. 
„Tajemnice lodu” -  poznanie stanów skupienia wody, badanie właściwości lodu, wykonanie kilku doświadczeń. 
Rozwiązanie problemu, dlaczego zimą posypujemy ulice i chodniki solą? 

16.  SI Czym są uczucia i emocje? 

I 

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

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

19.  PŚ „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe” – konkurs 
 „Dzień Babci i Dziadka” – Prezent dla dziadków. Swobodne wypowiedzi na temat babć i dziadków. Jak okazać im 
miłość i szacunek? 
„Ślady ,tropy na śniegu” – Rozpoznajemy zwierzęta po ich tropach. Jak możemy pomóc zwierzętom podczas zimy? 

20.  SI Przemoc i agresja w naszej klasie. 

II 

21.  PW Dzień Myśli Braterskiej- propagowanie przyjaźni. 

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

23.  PŚ „Noce i dnie” - Kiedy w ciągu dnia zadzwonimy do kogoś w odległym kraju, może się okazać, że ten ktoś... śpi, 
ponieważ u niego jest noc. Jak to możliwe? Przecież oświetla nas to samo Słońce! Łatwiej to zrozumieć dzięki 
doświadczeniu.  
„Guma do żucia pod lupą.” – małe eksperymenty. 
„Krajobraz na kartce” -  Czy oglądając różne krajobrazy Polski przez okno pociągu albo w telewizji, zastanawiałeś się 
czasem, skąd wzięła się taka różnorodność? Czy to dzieło natury, czy człowieka? 
„Chromatografia” -  Chromatografia jako prosty sposób na kolorowe i ciekawe doświadczenia. 

24.  SI Szkoła bez przemocy. 

http://www.kmo.org.pl/?strona=scenariusz&scenariusz_id=399
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=389
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=388
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=390
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=376


III 

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

26.  PP „Zimowe zabawy”- promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. 

27.  PŚ „Poprzestawiane kolory” - Czy rozpoznawanie kolorów to dla Ciebie błahostka? Czyżby? Zmierz się z zaskakującym 
efektem psychologii doświadczalnej – efektem Stroopa! 
„Z czego zbudowane jest światło?” - Doświadczenie polega na eksperymentowaniu ze światłem i pryzmatem. 
Światło ukazuje wówczas swoje ciekawe i piękne właściwości. 
„Drożdże” -  Kilka prostych doświadczeń, które pozwolą uczniom inaczej spojrzeć na drożdże, które znajdziemy w tak 
lubianych produktach jak: pączki, bułki czy pizza. 
„Mapa roślinnej łąki”  - spotkanie z mieszkańcami łąki. Rola owadów w przyrodzie. Dlaczego należy chronić skorka, 
biedronkę, złotooka?  

28.  SI Grupa a przemoc. 

IV 

29.  PW Wielkanocne baby 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

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

31.  PŚ „Wstęga Mobiusa” - Czym jest wstęga Mobiusa, co można z nią zrobić i jakie skrywa tajemnice? 

„Woda pełna życia”. Czy woda z czystego jeziora jest naprawdę czysta? Zbadaj organizmy, które zamieszkują kroplę 
wody! 
„Czy tylko palcem po mapie Polski?”  –  zabawy, ćwiczenia i zagadki.  
„Globusowe ABC” – wędrówki po świecie i poznanie tradycji świąt Wielkiej Nocy na kontynentach i w różnych 
państwach.  

32.  SI Mój dobry  i zły dzień. 

V 

33.  PW Majowe święta narodowe. 

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

35.  PŚ „Jak stworzyć niewidzialny napis?” - Dowiedz się jak stworzyć niewidzialny napis, który mogą przeczytać tylko 
wtajemniczeni – Życzenia dla naszych mam. 
„Kolorowy wulkan” - Dlaczego wybuchają wulkany? Sam zrób kolorowy wulkan   w domu lub szkole, to naprawdę 
proste. 
„Od korzenia do korony” - poznanie pospolitych gatunków drzew i krzewów, rozpoznawanie na podstawie owoców i 
liści, wykonanie zielnika, fotografowanie. 
„Najpiękniejsze lasy Polski”  – obejrzenie prezentacji multimedialnej. Warstwowa budowa lasu, typy lasów, mieszkańcy lasu, 
znaczenie lasu, wykonanie makiety lasu. 

36.  SI Zachowania bierne a  przemoc. 

VI 

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

38.  PP Zakończenie semestru  na sportowo. 

39.  PŚ „Złap bańkę mydlaną” - Eksperymentowanie z bańkami mydlanymi. 
„Kubkofon” -  ciekawe przyrządy na wesoło. 

http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=62
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=58
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=377
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=65
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=395
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=54
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=59
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=57
http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=scenariusz&scenariusz_id=30


„Powietrze i jego właściwości” -  gdzie jest i jak to sprawdzić. Wykonanie prostych doświadczeń ze świecą i 
woreczkiem foliowym. Wyciagnięcie wniosków. Wykonanie wiatraczków, 
„Kodeks Małego Przyjaciela Przyrody”  – układanie kodeksu. 

40.  SI Współczesne wzorce osobowe i ich oddziaływanie. 

 


