PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2018/2019
CZERWIEC 2019
PROWADZĄCA: Hanna Stopa
Termin

Blok tematyczny

03.06.2019 –
07.05.2019

Dziecięcy świat

Cele dydaktycznowychowawcze
Uczeń:
-zna wygląd i życie dzieci w
różnych częściach świata,
-zna prawa i obowiązki dziecka,
-rozumie pojęcie
<niebezpiecznych zabaw>,
-jest tolerancyjny, wrażliwy,
koleżeński,
-odpowiednio się zachowuje
podczas zabaw w grupie,
-zna pozytywne strony zabaw,
- jest odpowiedzialny za własne
postępowanie.

Sposób realizacji
Radosny Międzynarodowy Dzień
Dziecka – o czym marzą dzieci? Czy
wszystkie dzieci umieją się cieszyć?
– rozmowa w oparciu o
doświadczenia dzieci i głośno
czytany tekst „Lody waniliowe”.
Dlaczego lubimy się bawić i o czym
powinniśmy pamiętać podczas
zabaw? – rozmowa ze zwróceniem
uwagi na aspekty m.in. zachowania
bezpieczeństwa, tolerancji,
umiejętności współżycia w grupie.
"Twarze dzieci" - wykonywanie
portretów dzieci dowolną techniką
plastyczną ( wydzieranka, wyklejanie
z plasteliny, rysowanie kredką,
ołówkiem).
Prawa i obowiązki dziecka – czy je
znamy? - odczytanie Praw Dziecka i
dokładne ich omówienie.

10.06.2019 –
14.06.2019

Zbliża się lato i…
WAKACJE!!!

Uczeń:
-zna sposoby spędzania
dłuższego czasu wolnego - na
wyjeździe i w miejscu
zamieszkania,
-przestrzega zasad
bezpieczeństwa w każdej
sytuacji,
-przewiduje zagrożenie
nieodpowiedniego zachowania,
-zdaje sobie sprawę z
konsekwencji
nieodpowiedzialnych zachowań,
-dba o bezpieczeństwo swoje i
innych,
-wypowiada się pełnymi
zdaniami,

Życie i wygląd dzieci w różnych
częściach świata –Nasi rówieśnicy mieszkańcy różnych części świata,
ich kultura, zwyczaje. Rozmowy w
oparciu o własne doświadczenia i
literaturę.
Żegnaj szkoło! Czas na wakacje!
Zwrócenie uwagi na bezpieczne
spędzanie czasu wolnego. Jestem
bezpieczny podczas zabawy –
niebezpieczne sytuacje podczas
zabawy na podwórku, obok bloku i
na ulicy – rozmowy w oparciu o
doświadczenia dzieci i słuchane
teksty.
Niebezpieczne sytuacje podczas
zabaw, wyjazdów, użądlenia
owadów, ugryzienia przez zwierzęta
– pogadanki o czyhających
zagrożeniach.
W letnim i wakacyjnym nastroju –

-zna piosenki o tematyce
wakacyjnej,
-umie odczytać mapę, wskazuje
popularne miejsca wakacyjne.

prace plastyczne, rebusy, zagadki o
tematyce wakacyjnej. Śpiewanie
wakacyjnych piosenek.
Wakacyjne szlaki – dokąd na
wakacje? (praca z mapą), palcem po
mapie, czyli podróże moich marzeń.

17.06.2019 –
21.06.2019

Rok szkolny
2018/2019 dobiegł
końca!!!

Uczeń:
-wypowiada się zadaniami na
zadawane pytania,
-słucha z uwagą
wypowiadających się,
-dokonuje samooceny,
-pomaga w sprzątaniu – układa i
porządkuje gry i zabawki.

Wakacje na wsi, wakacje w mieściepropagowanie aktywnego spędzania
wakacji.
Co dał nam miniony rok szkolny?refleksje nad doświadczeniami i
przeżyciami w kończącym się roku
szkolnym.
Wspólne prace porządkowe w
świetlicy.

