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ZADANIA 

 

 

FORMY I ŚRODKI REALIZACJI 

 

TERMIN 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY 

 

Przygotowanie świetlicy 

do rozpoczęcia zajęć 

Organizacja pracy 

świetlicy 

 

 Przegląd stanu pomocy dydaktycznych, gier i zabawek 

 Uporządkowanie sprzętu, pomocy do prowadzenia zajęć 

 Zaopatrzenie w niezbędną dokumentację świetlicy 

 Zaopatrzenie świetlicy w artykuły papiernicze, zabawki 

 Zapisy dzieci do świetlicy 

 Posiedzenie komisji klasyfikacyjnej 

 Przygotowanie dekoracji pomieszczeń dydaktycznych 

 Opracowanie planu pracy opiekuńczo –wychowawczej 

 Opracowanie ramowego planu pracy świetlicy 

 

 

Wrzesień  

 

Wychowawcy  

 

DZIAŁ OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZY 

 

Zapewnienie dzieciom 

powodzenia szkolnego 

 

 Poznanie dzieci i ich warunków bytowych 

 Organizowanie nauki własnej wychowanków 

 Otoczenie szczególną opieką dzieci z trudnościami szkolnymi 

poprzez: indywidualną pracę z dziećmi, stwarzanie sytuacji 

zmierzających do otwarcia się dziecka w warunkach pełnego 

zaufania, zachęcanie do naturalnej aktywności artystycznej                 

tj. rysowanie, malowanie,  konstruowanie, recytacje 

 Otoczenie opieką uczniów zdolnych poprzez: stymulowanie 

wyobraźni uczniów, poszerzanie wiadomości i umiejętności             w 

oparciu o dodatkowe materiały i zadania 

 Wskazywanie źródeł czerpania wiedzy poza podręcznikiem 

 Kształtowanie wyobraźni i postawy twórczej zgodnie z 

uzdolnieniami i zainteresowaniami wychowanków (udział w kołach 

zainteresowań) 

 

 

Wrzesień  

 

 

 

Cały rok  

 

 

Wychowawcy 



 Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem 

 

Wspomaganie rozwoju 

umysłowego dziecka 

 

 

 Organizowanie nauki własnej wychowanków 

 Przyzwyczajenie dzieci do samodzielnego odrabiania lekcji 

 Pomoc w odrabianiu prac domowych 

 Kształcenie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi: gry              

i zabawy dydaktyczne; rozrywki umysłowe: rebusy, łamigłówki, 

zagadki, krzyżówki; gry stolikowe quizy 

 Rozwijanie czytelnictwa: regularne czytanie prasy dziecięcej, 

wspólne głośne czytanie książek dla dzieci 

 

 

Cały rok  

 

Wychowawcy  

 

Troska o                           

fizyczne                            i 

psychiczne zdrowie 

dziecka 

 

 Systematyczne zabawy i gry na świeżym powietrzu 

 Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała 

 Nauka bezpiecznego poruszania się po jezdni: pogadanki, gry             

i zabawy czy znasz znaki drogowe, zajęcia plastyczne – znaki 

drogowe 

 Kształtowanie właściwych nawyków higieniczno- zdrowotnych 

poprzez promowanie zdrowego trybu życia w zakresie: higieny 

psychicznej(racjonalny tryb życia), higieny otoczenia ( dbanie           

o ład  i estetyczny wygląd sal, ład i porządek na stanowisku 

pracy),higieny osobistej 

 Troska o właściwe odżywianie się dziecka: pogadanki na temat 

racjonalnego odżywiania 

 

 

Cały rok  

 

Wychowawcy 

 

Rozwijanie 

indywidualnych 

zainteresowań i 

zamiłowań twórczych 

dziecka 

 

 Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez prowadzenie zajęć 

plastycznych i prac ręcznych (rysowanie, malowanie, lepienie           z 

plasteliny, papieroplastyka, orgiami); form teatralnych (inscenizacje, 

teatr lalek) zajęć przyrodniczych, sensorycznych; zajęć 

umuzykalniających) 

 

 

Cały rok  

 

Wychowawcy 

 

DZIAŁ WYCHOWAWCZY 

 

Dbałość o rozwój 

społeczno moralny 

dziecka 

 

 

 

Cały rok  

 

Wychowawcy  



A. kształtowanie 

postaw  

prospołecznych 

 

B. kształtowanie 

nawyków kultury 

osobistej i 

bezpieczeństwa 

dziecka w szkole           

i poza nią 

 

C. kształtowanie 

umiejętności 

współżycia                     

i współdziałania           

w zespole 

 

D. kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 

 

 

 

E. kształtowanie 

właściwego 

stosunku do 

przyrody 

 

 Pogadanki na temat zachowania się wobec starszych, szacunku dla 

pracowników szkoły 

 Pomoc młodszym lub starszym kolegom 

 

 

 Pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach 

 Umiejętność zachowania się podczas posiłku.  

 Pogadanka na temat kulturalnego zachowania  

 

 

 

 Przypomnienie regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy 

 Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier.  

 Cykl zajęć edukacyjnych służących prawidłowej atmosferze           

w grupie wychowawczej 

 

 

 Zapoznanie z obrzędowością i tradycjami szkoły 

 Budzenie szacunku do symboli narodowych, tradycji szkolnych       

i rodzinnych 

 Kultywowanie obrzędów i tradycji ludowych (Andrzejki, Mikołajki, 

Wigilia Bożego Narodzenia, Walentynki, Witanie Wiosny...) 

 

 Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach 

roku. Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci poprzez 

podejmowanie tematów: „jak zostać ekologiem”, „czy mój dom jest 

ekologiczny” itp.  

 


