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

Termin

Blok tematyczny

01.10.-05.09.

Przyszedł
październik

Cele

Sposoby realizacji

-Uwrażliwianie na literaturę,- rozwijanie zdolności

-Czytanie i omówienie wierszy o tematyce jesiennej;

plastycznych dzieci;

-Rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej-burza

-Kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej;

mózgów;

-Doskonalenie znajomości nazw poszczególnych pór

-Rozmowa kierowana dotycząca kalendarza;

roku i miesięcy;

-Praca plastyczna-”Jesienne drzewa”

-Integracja grupy świetlicowej;

-Przypomnienie o konieczności sprzątania swojego miejsca

-Ćwiczenie spostrzegawczości, logicznego myślenia;

pracy;

-Samodzielne wykonanie pracy plastycznej;

-Zabawy integracyjne na dywanie.

-Zwrócenie uwagi na konieczność porządkowania
własnego miejsca pracy.
08.10.-12.10.

Piracka
przygoda

-Zaktywizowanie i integrowanie grupy poprzez

-Rozmowa kierowana, burza mózgów (cechy prawdziwego

grupową zabawę w Piratów;

pirata);

-Uważne słuchanie opowiadania pt. „Piracka

-Grupowe rozwiązywanie krzyżówki;

przygoda”;

-Słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela;

-Wdrażanie do wspólnego zgodnego wykonywania

-Słuchanie piosenek „Bum cyk cyk i rata rata” oraz „Hej ho

podejmowanych decyzji w drodze naradzania,

żagle staw”;

dyskutowania;

-Nauka piosenki pt. „Małpa Filomena”;

-Uwrażliwienie na muzykę-wspólne słuchanie i

-Zabawy ruchowe z chustą animacyjną;

śpiewanie piosenek;

-Wspólna zabawa w piratów;

-Wcielanie się w poszczególne role;

-Praca plastyczna - „Mapa skarbów”.

-Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
-Rozwijanie twórczego myślenia dzieci;
-Rozwijanie zdolności manualnych;
-Samodzielne wykonanie pracy plastycznej.
15.10.-19.10.

Jesień pędzlem -Nauczenie się piosenek o jesieni;
malowała

-Rozmowy z dziećmi na temat zmian zachodzących w

-Uwrażliwienie na muzykę klasyczną; poznanie

przyrodzie,

utworu A. Vivaldiego „Jesień”;

-Rozmowa kierowana o cechach charakteryzujących jesień;

-Kształtowanie sprawności manualnej rąk i wyobraźni, -Nauka piosenki pt. „Jesień pędzlem malowała”;
twórczej dzieci poprzez wykonywanie prac

-Nauka piosenki pt. „Kasztanki”;

plastycznych ;

-Zapoznanie z utworem A. Vivaldiego „Jesień”,

-Budzenie wrażliwości na piękno przyrody;

-Praca plastyczna „Jesienny krajobraz”; malowanie przy
muzyce;
-Zabawa ruchowa-”Zbieramy kasztany”;
-Wykonanie masażu w parach;
-Praca plastyczna-”Kolorowe liście”;

22.10.-26.10.

Dary jesieni

-Kształtowanie poszanowania dla przyrody i

-Utrwalenie wiadomości o aktualnej porze roku - jesieni,

uwrażliwianie na jej piękno;

-Nauka układu tanecznego do wcześniej poznanej piosenki

-Ćwiczenie aparatu artykulacyjnego uczniów;

pt. „ Kasztanki”;

-Wspólne wykonanie układu tanecznego;

-Wspólne śpiewanie poznanych piosenek;

-Umuzykalnienie grupy;

-Praca plastyczna-„Jesienne kreacje”;

-Rozwijanie kreatywności uczniów poprzez

-Wyjaśnienie znaczenia słów "dary jesieni", rozpoznanie ich

wykonywanie prac plastycznych związanych z

i nazywanie;

tematyką jesieni;

-Praca plastyczna-”Jesienne przetwory”;

-Czynne uczestnictwo w zabawach muzyczno-

-Zabawa muzyczno-ruchowa-„Małpa Filomena” oraz

ruchowych.

„Papuga kolorowa”.

29.10-31.10.

Pamiętamy o
zmarłych

-Poznanie tradycji związanych ze Wszystkimi

-Zabawa integracyjna w kręgu-”Iskra przyjaźni”;

Świętymi;

-Rozmowa na temat obchodów Dnia Wszystkich Świętych;

-Wdrażanie do czczenia pamięci o zmarłych;
-Uczeń wie kiedy i dlaczego obchodzimy Święto
Zmarłych, zna tradycję, rozumie że trzeba dbać o
groby, potrafi swobodnie wypowiadać się na różne
tematy, umie zachować spokój i powagę, uważnie
słucha wiersza czytanego przez nauczyciela.

-Zapoznanie uczniów z tradycjami Święta Zmarłych;
-Określenie uczuć, jakie towarzyszą w tym dniu;
-Wysłuchanie wiersza J. Kulmowa-"W zaduszki".

