Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2018/2019
(miesiąc-wrzesień)
Opracowała Michalina Łuzińska

Termin
03.09.-07.09.

Blok tematyczny

Cele

Nasza świetlica -Zapoznanie uczniów z regulaminem

Sposoby realizacji
-Zapoznanie z regulaminem świetlicy;

świetlicy;

-Omówienie zasad zachowania się w świetlicy, na terenie szkoły, w

-Zapoznanie z prawami i obowiązkami

stołówce szkolnej, na boisku i placu zabaw;

ucznia;

-Zapoznanie z wyposażeniem świetlicy;

-Wyrobienie nawyku bezpiecznego

-Prezentacja pomieszczeń świetlicowych i stołówki;

zachowania w szkole;

-Poznajemy się-gry i zabawy integracyjne;

-Integracja grupy;

-Wspólne utworzenie kontraktu świetlicy na szarym papierze;

-Wyrabianie nawyków porządkowych;

-Swobodne wypowiedzi o minionych wakacjach;

-Wprowadzenie ciepłej atmosfery w grupie; -Prezentacja wakacyjnych pamiątek;
-Wdrażanie uczniów do wypowiedzi na
forum grupy;
-Rozwijanie mowy i wzbogacanie
słownictwa dzieci;
-Wdrażanie do przestrzegania zasad
obowiązujących w świetlicy.

-Pogadanki dotyczące dobrych relacji w grupie.

10.09.-14.09.

Integrujemy się -Integracja grupy świetlicowej;

-Zabawy integracyjne z chustą animacyjną;

-Aktywne uczestnictwo uczniów w

-Zabawy aktywizujące w kole;

zabawach grupowych;

-Zabawy integrujące na dywanie;

-Kształtowanie umiejętności współpracy

-Praca plastyczna - „Kolorowe ślimaki”;

wśród dzieci;

-Kreatywne zabawy na świeżym powietrzu.

-Wspólne wykonanie pracy plastycznej;
-Rozwijanie twórczego myślenia dzieci;
-Kreatywne spędzanie czasu wolnego z
rówieśnikami.
17.09.-21.09.

Bezpieczeństwo -Poznanie podstawowych wiadomości
na drodze

-Rozmowa na temat bezpieczeństwa na ulicy (zapoznanie ze sposobem

związanych z udziałem dzieci w ruchu

poruszania się po drogach, wypowiedzi na temat zagrożeń na drodze-

drogowym;

burza mózgów, omówienie podstawowych znaków drogowych i

-Wdrażanie do przestrzegania zasad

sygnalizacji świetlnej);

bezpieczeństwa;

-Przypomnienie dzieciom o konieczności noszenia odblasków o

-Przyswojenie wiedzy o zagrożeniach na

zmroku;

drodze;

-Rozmowa na temat pracy policjanta;

-Poszerzenie wiedzy o pracy policji;

-Kolorowanki tematyczne o ruchu drogowym;

-Rozwijanie mowy i wzbogacanie

-Zabawa ruchowa-”Samochody”;

słownictwa dzieci;

-Praca plastyczna - ”Pociąg marzeń”;

-Wdrażanie do wypowiedzi;

-Zabawy aktywizujące w kole;

-Integracja grupy;

-Praca plastyczna - ”Fantastyczne zwierzę”.

-Wspólne wykonanie prac plastycznych.

24.09.-28.09.

Marynistyka w -Zapoznanie z marynistyką;
sztuce

-Poznanie i śpiewanie szant;
-Aktywne uczestnictwo w zabawach
grupowych;

-Poznajemy szanty;
-Słuchanie morskich opowieści czytanych przez n-la;
-Zabawa muzyczno-ruchowa - „Płynie sobie statek”;

-Zapoznanie uczniów z podstawową

-Zabawa z chustą animacyjną-”Sztorm”;

terminologią żeglarską;

-Praca plastyczna – „Na dnie oceanu”; z wykorzystaniem kolorowych

-Staranne wykonanie prac plastycznych;

wycinanek, cekinów, plasteliny itp.

-Uwrażliwienie dzieci na sztukę
marynistyczną.

