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  PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

                           ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

I. PRIORYTET: 

  Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom oraz tworzenie im warunków sprzyjających 

harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu. 

 

II. Cele: 

 1.Nauka właściwych, bezpiecznych zachowań w szkole oraz życiu codziennym. 

 2.Kształtowanie kulturalnej i życzliwej postawy wobec drugiego człowieka. Rozwijanie 

umiejętności pracy zespołowej. 

3.Pomoc wychowankom w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz 

ich twórczego wykorzystywania.  

 4.Ukazanie uczniom potrzeby dbania o własne zdrowie i higienę osobistą. 

 5.Poznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Tworzenie możliwości samodzielnego 

podejmowania działań twórczych. 

6.Zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku; dbanie o ich rozwój fizyczny. 

 7.Pomoc uczniom w wyrównywaniu braków edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce. 
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Planowane zajęcia: 

1.Zajęcia taneczne-dla dzieci przedszkolnych: 

-zajęcia taneczne w zakresie stylu hip hop z elementami tańca współczesnego i improwizacji 

ruchowej, 

-podstawy tańca integracyjnego i ludowego, 

-ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, 

-ćwiczenia kondycyjne, 

-ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową, 

 

2.Zajęcia plastyczne: 

-zajęcia rozwijające sprawności manualne, 

-zajęcia rozwijające i doskonalące pracę indywidualną i zespołową, 

-tworzenie tematycznych dekoracji świetlicowych. 

 

3.Zajęcia sportowo-integracyjne: 

-zapoznanie z nowymi zabawami i grami towarzyskimi, 

-integrowanie uczniów z różnych klas, 

-wdrażanie do współpracy i zgodnego rywalizowania, 

-aktywne korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu. 

 

4.Zajęcia szachowe-dla uczniów klasy pierwszej: 

-zajęcia przybliżające historię powstania gry jaką są szachy, 

-zajęcia wprowadzające do gry w szachy, 

-zajęcia przybliżające pojęcia szachowe, 

-rozgrywki szachowe. 
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5.Zajęcia czytelnicze: 

-zapoznanie z wybranymi utworami literatury dziecięcej, 

-czytanie wierszy, bajek,  

-czytanie i omawianie opowiadań terapeutycznych, 

-rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką, 

-doskonalenie głośnej techniki czytania, 

-przygotowywanie do konkursu czytelniczego. 

 

6. Zajęcia o charakterze terapeutycznym: 

-doskonalenie sprawności grafomotorycznych uczniów, 

-rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi, 

-kształcenie logicznego myślenia. 

 

7.Zajęcia z języka angielskiego-dla uczniów klas trzecich: 

-poznawanie nowego słownictwa, 

-kształtowanie umiejętności mówienia w języku angielskim, 

-kształtowanie umiejętności słuchania w języku angielskim, 

-poznawanie kultury anglo-saskiej. 

 

8.Zajęcia z kodowania(programowania): 

-nabywanie przez uczniów kompetencji cyfrowych, 

-rozwijanie myślenia algorytmicznego i matematycznego, 

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie i wspólnej pracy na rzecz zespołu. 
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9.Zajęcia „Kochamy planszówki”: 

-rozwijanie wyobraźni, 

-kształtowanie umiejętności planowania i myślenia strategicznego, 

-integracja grupy, 

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką oraz wygraną. 

10.Dodatkowe zajęcia-wszyscy nauczyciele: 

*zajęcia poruszające tematykę bezpieczeństwa, zdrowia, higieny oraz poszanowania 

własności osobistej i mienia społecznego, 

*zajęcia poruszające tematykę tradycji rodzinnych, narodowych, obrzędów, 

*zajęcia wyrównujące wiedzę: 

  -pomoc uczniom podczas odrabiania zadań domowych, 

  -utrwalanie wiadomości zdobytych przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 

  -pomoc w przygotowywaniu się uczniów do kolejnych zajęć, 

*gry i zabawy: 

  -ogólnorozwojowe, 

  -stolikowe, 

  -zespołowe, 

*zajęcia w sali komputerowej, 

*opieka nad uczniami: 

  -oczekującymi na zajęcia lekcyjne, 

  -oczekującymi na szkolny autobus, 

  -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 Przygotowywanie się do kolejnych zajęć. 

Zabawy integracyjne. 

8.00-11.30 Przygotowywanie się do kolejnych zajęć. 

Gry i zabawy stolikowe. 

11.30-11.50 

12.35-12.55 

Przerwy obiadowe. 

12.55-13.40 Odrabianie zadań domowych. 

Zajęcia tematyczne. 

Zabawy w sali zabaw i na świeżym powietrzu. 

13.40-13.50 Odprowadzanie uczniów z Jan i Stożnego do szkolnego 

autobusu.  

13.50-14.35 Odrabianie zadań domowych. 

Gry i zabawy stolikowe. 

14.35-14.45 Odprowadzanie uczniów z Jan i Stożnego do szkolnego 

autobusu. 

14.45-16.00 Gry i zabawy stolikowe. 

Zabawy w sali zabaw i na świeżym powietrzu. 

Zajęcia w sali komputerowej. 

 


