Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/19

WRZESIEŃ
Termin

Blok tematyczny

Cele i zadania

Sposoby realizacji
Zapisy dzieci do świetlicy – wydawanie kart. Kształtowanie
umiejętności przedstawiania się. Wspomnienia z wakacji –
wypowiedzi dzieci. Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy i
gazetki pt. „Szkoła”. Gry stolikowe: warcaby, szachy, quizy, kości,
karty itp. Układanie klocków i puzzli. Rozwiązywanie zagadek.
Zapoznanie się z zasobem muzycznym świetlicy szkolnej ( sprzęt,
kasety, preferencje dzieci ). Słuchanie piosenek. Zabawy na
powietrzu: „Lokomotywa”, „ Węzełek”, „Raz, dwa, trzy Baba – Jaga
patrzy”, „Cos w pobliżu na literę” itp. Zabawa z różnymi elementami
ruchu na boisku szkolnym.
Pogadanka na temat „Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”. Co
zrobimy, aby było w świetlicy miło, przyjemnie i ładnie- wspólne
pomysły. Przegląd i naprawa gier. Prace porządkowe na półkach, w
szafkach. Układanie zabawek. Segregowanie czasopism i książek.
Zabawy w pokazywanie dotyczące czynności związanych z
porządkami- kalambury. Zabawa w „Węzełek” – rozplątywanie rąk.
Gry planszowe. Poznawanie reguł gry dydaktycznej „Emocje”.
Poruszanie się w rytm muzyki – zabawa przy muzyce ( wyklaskiwanie
rytmu ). Gry i zabawy na świeżym powietrzu, np. „ Murarz”,
„Kolanko”. Zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw i boisku.

03 – 07. 09.18

Witaj szkoło!
Powrót z wakacji.

Organizacja pracy w świetlicy –
zapoznanie dzieci z regulaminem
świetlicy, wdrożenie do jego
przestrzegania.

10 – 14.09.18

Nasza świetlica.

Wspólne przypomnienie
regulaminu świetlicy. Rozmowy
na temat poszanowania sprzętu,
zabawek, gier.

17 – 21.09.18

Bezpieczna droga do szkoły.

24 – 28.09.18

Ziemia – Nasza Planeta.

Czuwanie nad stanem
bezpieczeństwa dzieci.
Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa na jezdni i
chodniku. Wdrażanie do
przestrzegania poleceń
wychowawcy. Kształtowanie
nawyku czujności i stosowania
zasad bezpieczeństwa w drodze
do szkoły.
Pogadanki jak dbać o środowisko
( segregacja śmieci, sposoby na
oszczędzanie energii elektrycznej,
wody ). Rady na odpady – umiem
dokonywać wyborów, czyli
rozważne zakupy. Zadania
związane z kształtowaniem
postaw ekologicznych u dzieci.

Omówienie znaczenia najważniejszych znaków drogowych. Czytanie
wierszy dotyczących bezpieczeństwa na ulicy – wstępem do
pogadanki na ten temat. Znak drogowy –„Przejście dla pieszych”malowanie farbami plakatowymi, rysowanie kredkami. Samochód –
wydzieranie z kolorowego papieru. Sygnalizacja świetlna –
wycinanie. Zgaduj – zgadula: Czy znam znaki drogowe? Układanie
rozsypani o ruchu drogowym. Zabawa ruchowa przy piosence –
kierowanie ruchem drogowym. Wyjście na najbliższe skrzyżowanie
ulic – zapoznanie ze znakami drogowymi. Zabawy orientacyjne:
„Kolory”, „samochody”, „ Mijanie”.
Zabawy w zapamiętywanie – ćwiczymy spostrzegawczość. Gry i
zabawy planszowe, zagadki, krzyżówki. „ Ziemia – planeta moich
marzeń”- prace plastyczne – technika dowolna. Kwiaty z łyżek
jednorazowych. Wykonywanie z kolorowego papieru pojemników na
odpady. Segregowanie powycinanych z gazet rysunków
symbolizujących różne rodzaje śmieci i wrzucanie ich do
odpowiednich pojemników na odpady. Ćwiczenia ruchowe przy
muzyce – naśladowanie żywiołów ( wiatr, ziemia, ogień ). Słuchanie
muzyki relaksacyjnej. Zabawy ruchowe z piłka na świeżym
powietrzu.
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