PLAN PRACY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019
Prowadząca : Grażyna Bienkiewicz
LUTY
TERMIN
REALIZACJI

BLOK
TEMATYCZNY

04.02.19-08.02.19

Zawody

11.02.19 – 15.02.19

Walentynki - święto
zakochanych

CELE DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE
Uczeń:
- rozwija wyobraźnię
- umie wymienić nazwy poznanych
zawodów
- rozpozna zawody na ilustracjach
- potrafi przedstawiać ruchem i mimiką
cechy pracy w danym zawodzie
- umie wyjaśnić pojęcie „zawód”
- umie poprawnie wypowiedzieć się na
temat przeczytanego tekstu
- potrafi koncentrować swoją uwagę na
czytanym tekście
- potrafi współpracować z grupą

SPOSOBY REALIZACJI

- zna tradycję walentynkową
-wie, kto jest patronem święta
zakochanych
-potrafi wyrazić swoje uczucia
- umie bawić się w grupie
-potrafi wykonać prace plastycznotechniczną
- potrafi posługiwać się igłą i nitką

- Kim był Św. Walenty?- pogadanka

- rozmowa na temat zawodów, które znamy,
zawody w mieście i na wsi
-praca moich rodziców –rozmowa, praca
plastyczna
- wspólnie czytamy i odgadujemy zawodyzagadki
- czytanie wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla
wszystkich”
- zabawa pantomimiczna Jaki to zawód?,
pokazywanie gestem i mimiką określonego
zawodu

zapoznająca z tradycją walentynek,
wspólnie czytamy legendę o Św. Walentym
- wspólne wykonanie gazetki
okolicznościowej „Walentynki”
- praca plastyczna walentynkowe serduszka,
wykonanie walentynki dla koleżanki, kolegi
- szyjemy serduszka walentynkowe- zabawy
z igłą i nitką
- pogadanka na temat koleżeństwa, przyjaźni

i miłości
- odgadywanie i nazywanie uczuć- zagadki z
pokazywaniem
18.02.19 – 22.02.19

Nasze miasto Poznań

- wie w jakim mieście mieszka
- zna legendę o poznańskich koziołkach
- umie wymienić ciekawe miejsca i
zabytki swojego miasta
- rozpoznaj 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
-przedstawiamy Poznań różnymi
technikami plastycznymi, kolorowanki,
prace plastyczne

25.02.19 – 28.02.19

Ruch to zdrowie

- wie, że sprawność fizyczna jest ważna
dla jego zdrowia
- zna rożne dyscypliny sportowe i umie je
wymienić
-rozwija wyobraźnię
– umie bawić się w grupie
-przestrzega zasad grupowych 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
- Zabawy ruchowe –gry zespołowe na
świeżym powietrzu i w sali „Murarz”,
„Kolanko”, „Dwa ognie”, itp.
- rozwiązywanie krzyżówek, rebusów o
tematyce sportowej
- kalambury – odgadywanie nazw dyscyplin
sportowych

