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Zał. nr 1 do Planu Pracy Szkoły    

 

Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze 

Szkoła Podstawowa nr 28  

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 

 

Nauczyciele: 

1.Grzezułka Wioletta 

2.Kaczmarek Ewa 

3.Łuczak Wioletta 

4.Marciniak Jacek 

5.Nowacki Andrzej 

6.Rosolska Marta 

7.Szulc Adriana 
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I.PRIORYTET: 

Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznego spędzenia czasu oraz 

wspieranie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły. 

 

II. Cele: 

1. Nauka bezpiecznego zachowywania się uczniów podczas pobytu w szkole oraz w 

życiu codziennym. 

2. Integracja uczniów oraz nauka rozwiązywania konfliktów. Pobudzanie do rozwijania 

wrażliwości i empatii. 

3. Nauka dbania o zdrowie i higienę. 

4. Poznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Poszerzanie wiadomości zdobytych 

podczas zajęć lekcyjnych. 

5. Rozwój umiejętności psychoruchowych. 
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Planowane zajęcia: 

1.Zajęcia sportowe (J. Marciniak): 

a) gry i zabawy ogólnorozwojowe, 

b) gry i zabawy orientacyjno-porządkowe, 

c) gry i zabawy z elementami lekkiej atletyki, 

d) gry i zabawy w nauczaniu zespołowych gier sportowych, 

e) gry i zabawy bieżne, skoczne, rzutne, 

f) gry i zabawy na śniegu. 

 

2. Zajęcia taneczne (W. Łuczak): 

a) ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie, 

b) ćwiczenia kondycyjne i koordynacyjne, 

c) ćwiczenia pamięciowe i rytmiczne, 

d) ćwiczenia choreografii(uzależnionej od poziomu grupy)zawierającej     elementy tańca 

dostosowanego do aktualnych potrzeb. 

 

3. Zajęcia czytelnicze (M. Rosolska): 

a) słuchanie wierszy, bajek oraz lektur szkolnych zgodnie z harmonogramem pracy 

wychowawcy klasy I, 

b) recytacja wierszy, 

c) doskonalenie głośnej techniki czytania, 

d) przygotowywanie do przedstawień i konkursów. 

4.Zajęcia techniczne (A. Nowacki): 

a) projekcje filmów i rozmowy dotyczące bezpiecznego zachowywania się na drodze 

oraz podczas jazdy autobusem szkolnym i komunikacją miejską, 
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b) wykonywanie prac plastycznych związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa, 

c) quizy i zagadki tematyczne. 

 

5.Zajęcia komputerowe (A. Nowacki): 

a) wyszukiwanie i prezentowanie informacji na stronach www., 

b) gry edukacyjne(rozrywka z komputerem), 

c) mini konkursy plastyczne w dowolnym edytorze grafiki. 

 

6.Zajęcia plastyczne (A. Szulc): 

a) zajęcia prezentujące nowe techniki plastyczne,  

b) wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i 

technik, 

c) wykonywanie stroików, kartek, ozdób związanych z obchodzonymi świętami i 

uroczystościami, 

d) wykonywanie prac konkursowych, 

e) wykonywanie dekoracji w świetlicy. 

 

7.Zajęcia o charakterze terapeutycznym (A. Szulc): 

a) zajęcia wspierające uczniów z trudnościami w nauce, 

b) ćwiczenia doskonalące sprawności grafomotoryczne niezbędne w procesie pisania, 

c) zabawy z zakresu logopedii- rymowanki,wyliczanki,rysowane wierszyki,itp., 

d) zabawy logiczne. 

8.Zajęcia szachowe (A. Szulc): 

a) zajęcia wprowadzające do nauki gry w szachy, 

b) zajęcia przybliżające pojęcia szachowe, 

c) gra w szachy. 
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9.Zajęcia integracyjne (W. Grzezułka, .E. Kaczmarek): 

a) wspólne gry i zabawy uczniów w sali zabaw, 

b) zabawy na szkolnym placu zabaw, 

c) wspólne gry na szkolnym boisku. 

 

10.Dodatkowe zajęcia (wszyscy nauczyciele): 

a) zajęcia poruszające tematykę bezpieczeństwa, zdrowia,higieny oraz poszanowania 

własności osobistej i mienia społecznego, 

b) zajęcia poruszające tematykę tradycji rodzinnych, narodowych i obrzędów, 

c) zajęcia wyrównujące wiedzę: 

d)  pomoc uczniom podczas odrabiania zadań domowych, 

e) utrwalanie wiadomości zdobytych przez uczniów podczas zajęć   lekcyjnych, 

f) pomoc w przygotowywaniu się uczniów do kolejnych zajęć, 

g) opieka nad uczniami:  

- oczekującymi na zajęcia lekcyjne,  

- oczekującymi na szkolny autobus i autobus MZK,   

- mającymi przerwę w nauce wynikającą z planu nauczania (zastępstwa za 

nieobecnych nauczycieli), 

- nieuczęszczającymi na lekcje religii oraz nieuczestniczącymi w lekcjach basenu,  

- odprowadzanie uczniów do szkolnego autobusu,  

- opieka nad uczniami podczas przerw obiadowych. 
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HARMONOGRAM DNIA 

 

6.30-8.00 Zajęcia integracyjne. 
Przygotowywanie do zajęć lekcyjnych. 
 

10.30-12.30 Odrabianie zadań domowych. 
Gry i zabawy stolikowe. 
 

11.30-11.45 

12.30-12.45 

Przerwy obiadowe. 

12.45-13.30 Zajęcia tematyczne. 
Zabawy w sali zabaw i na świeżym powietrzu 

13.30-13.45 Odprowadzanie uczniów z Krępy,Jan i Stożnego do szkolnego 
autobusu. 

13.45-14.25 Odrabianie zadań domowych. 
Gry i zabawy stolikowe. 
 

14.30-14.40 

15.30-15.40 

Odprowadzanie uczniów z Jan i Stożnego  do szkolnego autobusu. 

14.25-16.00 Gry i zabawy stolikowe. 
Zabawy w Sali zabaw i na świeżym powietrzu. 
 

 

 

 


