Roczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2016/2017
I. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.
1. Organizacja pracy świetlicy.
- Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
- Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.
- Integracja zespołu.
- Poznanie praw i obowiązków wychowanka świetlicy
2. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
- Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
- Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
- Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
- Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
- Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
- Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.
- Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole.
- Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.
- Dbanie o dobry wizerunek ucznia.
- Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
- Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
- Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
- Wpajanie wartości takich jak: szacunek, przyjaźń, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga itp.
3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.
- Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie
dnia świetlicy.
- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
- Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.
- Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
- Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.
- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych
utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:
- plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych,
organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sal, udział w konkursach plastycznych;
- czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole
(zabawy, apele, uroczystości, mikołajki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego
przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką miejską;
- umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już
znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;

- hobbystycznych;
- sportowo – zabawowych.
5. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.
- Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
- Poznanie tradycji ludowych i regionalnych Warmii.
- Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.
- Poznanie tradycji szkoły.
- Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.
6. Edukacja ekologiczna.
- Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
- Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.
- Udział w akcjach: np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Cała Polska czyta dzieciom”, zbieranie
makulatury oraz baterii i innych tego typu.
7. Edukacja prozdrowotna.
- Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw
ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej).
- Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się).
- Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
8. Edukacja czytelnicza i medialna.
- Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
- Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
- Cotygodniowe czytanie
- Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką oraz podczas
uczestnictwa w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

II. Plan zajęć.
Zajęcia relaksacyjne.
Odrabianie pracy domowej.
Gry i zabawy integracyjne.
Zajęcia artystyczne (techniczne, plastyczne, muzyczne, teatralne).
Czytanie ze zrozumieniem.
Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym
powietrzu, w sali gimnastycznej)
Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy.
Gry edukacyjne i planszowe.
Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.
Oglądanie filmów edukacyjnych.
Tematyka zajęć wychowawczo – dydaktycznych realizowana w świetlicy.

Miesiąc
Wrzesień

Tematy tygodniowe
Witamy w szkole

Sprzątanie świata
Pożegnanie lata

Październik

Miła koleżanka, dobry
kolega
Dobre wychowanie
w dobrym tonie
Kim będę, kiedy
dorosnę?
Dary Jesieni

Listopad

Przygotowanie zwierząt
do zimy
Czcimy pamięć tych,
którzy odeszli
Narodowe Święto
Niepodległości
Mikołaj Kopernik –
słynny olsztynianin.
Życzliwym warto być
Zwyczaje regionalne
Warmii i Mazur

Zadania
Ustalenie norm i zasad obowiązujących i organizacja pracy
wdrażanie do jego przestrzegania. Kształtowanie umiejętności
przedstawiania się, gry i zabawy integrujące grupę. Przypomnienie
zasad ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły.
Wyjaśnienie co to jest recykling. Zwrócenie uwagi na konieczność
dbania o środowisko. Zbieranie makulatury, baterii, telefonów.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie oraz istotę
zdrowego odżywiania się.
Wdrażanie tolerancyjnego zachowania się wobec innych.
Zwrócenie uwagi na istotę przyjaźni w naszym życiu.
Pogadanka na temat kulturalnego zachowania się w różnych
sytuacjach. Pogadanka na temat przysłowia „Nie czyń drugiemu,
co tobie nie miłe”.
Rozmowa na temat pracy rodziców. Rozwijanie szacunku dla osób
pracujących dla dobra dzieci.
Określanie charakterystycznych cech jesieni, dostrzeganie
walorów i uroku jesiennej aury. Zdrowe odżywianie.
Pogadanka na temat przygotowań zwierząt do zimy. Zwrócenie
uwagi na tworzenie przetworów. Oglądanie filmu przyrodniczego.
Wyjaśnienie symboliki grobu; wdrażanie do czczenia pamięci
zmarłych. Zapoznanie ze sławnymi zmarłymi Polakami
Zapoznanie dzieci z pojęciem Ojczyzna i symbolami narodowymi.
Kształtowanie postaw patriotycznych oraz wspólne śpiewanie
piosenek patriotycznych
Zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika – jego życiem i
odkryciami. Poznanie układu słonecznego. Dzieje zamku w
Olsztynie.
Zwrócenie uwagi na istotę zachowania się życzliwie wobec siebie
i starszych
Poznanie zwyczajów, gwary, strojów warmińskich i mazurskich.
Nauka piosenek.

Grudzień

Mikołajki
Święta, święta

Styczeń

Miłość i tolerancja w
świetle świąt Bożego
Narodzenia
Jesteśmy lepsi w Nowym
Roku
Karnawał trwa –
bawimy się wesoło
Kochana Babciu,
kochany dziadku
Zima wcale nie jest zła

Luty
Walentynki
J.Brzechwa i jego
wiersze
Marzec

Święto wszystkich kobiet
Warmia to moje miejsce
– legendy naszego
regionu

Kwiecień

Żyj zdrowo

Zapoznanie z piramidą żywienia. Propagowanie zdrowego
stylu życia. Kształtowanie nawyków dbania o własne
zdrowie i sprawność fizyczną.

Żegnaj Zimo, witaj
Wiosno!

Ukazanie znaczenia topienia Marzanny; czytanie wierszy o
wiośnie; rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości na piękno
przyrody; określanie zmian związanych z nadejściem wiosny.
Wprowadzenie elementów wiedzy o książce- jak powstała;
wyjaśnienie pojęć : autor, ilustrator, druk, okładka; rozwijanie
spostrzegawczości i wrażliwości na piękno literatury. Wspólne
czytanie książek
Zapoznanie z tradycjami o obrzędami wielkanocnymi; zachęcanie
do wykonania dekoracji wielkanocnych.
Zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego.
Odnajdywanie na mapie dawnych stolic Polski. Rozmowa na
temat świąt narodowych – wyrabianie pozytywnego stosunku
do kraju w którym mieszkamy.
Wyjaśnienie czym jest Unia i jakie kraje wchodzą w jej skład.
Rozmowy na temat sposobów dbania o zdrowie, ukazanie istoty
ruchu w naszym życiu. Opowiadania dzieci o różnych
dyscyplinach sportowych.
Pogadanka na temat zachowywania się oraz kanonów
obowiązujących w teatrze. Oglądanie fragmentów przedstawień
teatralnych, baletowych i operowych.
Wypowiedzi na temat rodziny, zwrócenie uwagi na rolę rodziców,
pogłębianie szacunku do rodziny; zachęcanie do wykonania
upominków z okazji ich święta.

Z książką za pan brat

Tradycje wielkanocne
Moja Ojczyzna

Maj

Zapoznanie z legendą św. Mikołaja, pisanie listów, uwrażliwianie
na potrzeby innych. Przygotowanie jasełek.
Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się
świętami, zachęcanie do wykonania świątecznych dekoracji
i ozdób.
Zapoznanie ze znaczeniem słów: miłość i tolerancja, ukazanie
tradycji i obyczajów świątecznych, wspólne śpiewanie pastorałek i
kolęd.
Doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni
tygodnia, pogadanka na temat tego co robić by być lepszym
w Nowym Roku
Wyjaśnienie pojęcie karnawału i zapoznanie z tradycją zabaw
karnawałowych, rozbudzanie radosnego nastroju; wyrabianie
wrażliwości estetycznej, rozwijanie zdolności manualnych
Kształtowanie postaw miłości, przywiązania szacunku dla
dziadków. Rozbudzanie szacunku dla osób starszych
Charakterystyka Zimy, pogadanka na temat skąd się bierze śnieg,
jak wygląda krajobraz, jakie sporty można uprawiać. Zwrócenie
uwagi na przestrzeganie zasad podczas zabaw na śniegu i lodzie
Rozmowa na temat miłości i tolerancji.
Zapoznanie z sylwetką poety, rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych; kształtowanie postaw moralnych, doskonalenie
umiejętności uważnego słuchania. Próby recytacji wierszy.
Zapoznanie z sylwetkami sławnych kobiet, pogadanka o zasadach
dobrego zachowania względem kobiet. Projektowanie i wykonanie
barwnej kompozycji z okazji święta kobiet
Zapoznanie dzieci z historią i tradycjami najbliższego regionu.

Kraje Unii Europejskiej
Sport to zdrowie
Teatr, balet i opera
Moja rodzina

Czerwiec

Dzień dziecka
To już lato w przyrodzie

Zdrowy styl życia
Bezpieczne wakacje

Zabawy i gry na świeżym powietrzu. Tory przeszkód.
Wprowadzenie zasad zdrowej rywalizacji.
Obserwowanie zmian jakie nastąpiły w przyrodzie; swobodne
wypowiedzi dzieci na temat lata i sposobu spędzania czasu
wolnego; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu.
Doskonalenie umiejętność pracy w zespole
Doskonalenie nawyków aktywnego spędzania czasu. Zwrócenie
uwagi na potrzebę ruchu i zdrowego żywienia.
Rozmowa na temat planów wakacyjnych, wdrażanie
do odpowiedniego zachowania się podczas zabaw letnich,
zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie
wolnym.

