PLAN PRACY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Prowadząca : Grażyna Bienkiewicz
GRUDZIEŃ

TERMIN
REALIZACJI
03.12-06.12.18

BLOK
TEMATYCZNY
Barbórka i Mikołajki

CELE DYDAKTYCZNOWYCHOWAWCZE
Uczeń:
- zna święto Górnika 4 grudnia
- zna tradycje związane z Mikołajkami
- umie redagować życzenia świąteczne
- rozwija wyobraźnię i zdolności
manualne
- poznaje różne techniki plastyczne
- umie uważnie słuchać

10.12-12.12.18

Zima wokół nas

Uczeń:
- wie jakie zmiany zachodzą w
przyrodzie

SPOSOBY REALIZACJI
- 4 grudnia Dzień Górnika- przybliżenie
pracy górnika, podkreślenie jego ciężkiej
pracy
- oglądanie zdjęć w internecie
przedstawiających pracę górników
- zapoznanie z legendą „Gustlikowy skarb”
- praca plastyczna „W kopalni”
- historia Świętego Mikołaja - wspólnie
czytamy
- poznajemy Laponię krainę Św. Mikołajawspólnie czytamy, oglądanie zdjęć w
internecie
- portret św. Mikołaja- praca plastyczna
różnymi technikami
- pisanie listów do Św. Mikołaja i rysowanie
upragnionych prezentów
-Torba na prezenty- technika papierczakówuczymy się pakować prezenty
- słodki poczęstunek dla grupy z okazji
mikołajek
- obserwacja pogody i środowiska
- rozmowa na temat danej pory roku, czym się
charakteryzuje

13.12-21.12.18

Święta
Bożego Narodzenia

- wie jaką mamy porę roku
- wie czym się charakteryzuje zima
- umie dostosować ubiór do pory roku

- pogadanka jak powinniśmy się ubierać zimą
by być zdrowym
-Bałwanek-praca z wykorzystaniem wacików
kosmetycznych oraz kolorowego papieru
- zabawy na śniegu, wspólne lepienie
bałwanka, kuli śniegowej
-„Zimowy pejzaż” – praca farbami,
pastelami, kredą

Uczeń:
-zna tradycje i zwyczaje związane ze
Świętami Bożego Narodzenia
- wie, jak zachować się przy wigilijnym stole
- zna popularne kolędy
- potrafi złożyć życzenia świąteczne
- dostrzega potrzebę pomagania innym
ludziom
- rozwija wrażliwość na innych
- potrafi bawić się w grupie

-pogadanka na temat Świąt Bożego
Narodzenia
- swobodne wypowiedzi uczniów o tradycjach
i zwyczajach panujących w ich domach- jak
obchodzimy Wigilię?
- wykonywanie ozdób choinkowych różnymi
technikami : bombki, witraże, choineczki,
aniołki, gwiazdki, łańcuchy
- wykonanie dekoracji świątecznej do
świetlicy
-„Choinka”- wyklejanka z kół, waty; prace z
orgiami
- wykonywanie kartek świątecznych wg
własnego pomysłu
- wspólne układanie życzeń świątecznych i
noworocznych
- wycinanki „Ażurowe gwiazdki”
- słuchanie i śpiewanie kolęd w wykonaniu
Arki Noego i innych artystów
- czytanie opowiadań świątecznych
- zabawy integracyjne na dywanie i z chustą
Klanza

