Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora na
początku roku szkolnego 2018/2019
Miesiąc

Tematy i zadania

Wrzesień

Bezpieczeństwo,
pierwsza
pomoc:
zapobieganie wypadkom. Kształcenie i
utrwalenie
nawyków
bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach.
Zapoznanie z zasadami: ruchu drogowego,
ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji:
udzielania pierwszej pomocy. zagrożeniami .
Zagrożeniami typowymi dla szkoły, ulicy,
gospodarstwa
domowego,
terenu
przestrzennego, niebezpiecznych zabaw.
Witamy w szkole: witamy nowe dzieci w
świetlicowej gromadzie.
Integracja grupy. Opieka nad młodszymi
uczniami. Wprowadzenie w życie regulaminu
świetlicy. Nadchodzi jesień- uwaga na
zwierzęta
(leśne,
domowe).
Zmiany
zachodzące w przyrodzie. Wykorzystanie
darów przyrody na różne sposoby. Konkurs
na najciekawszą kukiełkę – jarzynkę.

Październik

Bezpieczeństwo w sieci. Jak bezpiecznie
korzystać z Internetu? Bezpiecznie czujemy
się w szkole i poza nią. Dzień Edukacji
Narodowej. Pogadanka nt. Pracy
nauczyciela. Konkurs rysunkowy „Mój
wychowawca”.
Wdrażanie u uczniów poszanowania pracy
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Zwrócenie uwagi na higienę życia.
Przekazanie informacji o różnorodnych
wirusach. Zasady zdrowego i racjonalnego
odżywiania się.
Kształtowanie właściwych nawyków
zdrowotnych. Dbajmy o zdrowie „zgaduj –
zgadula”. W zdrowym ciele zdrowy duch.
Hartowanie ciała przed nadejściem zimy.
Świetlica jak dom.
Budzenie szacunku dla dla dobra wspólnego.
Święto pieczonego ziemniaka.
Wspólne ognisko, integracja grup. Przemoc

– zrób coś żeby zapobiec – (złe zachowania
innych).
Listopad

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Tradycje, symbolika. Kształtowanie
właściwego stosunku do miejsc pamięci.
Obserwacja zmian zachodzących w
przyrodzie późną jesienią.
Święto Niepodległości. Zachowanie się w
obecności godła państwowego. Zapoznanie
uczniów z legendami o początku Państwa
Polskiego. Przypomnienie nazw symboli
narodowych. Czytanie artykułów z prasy jak
Polska odzyskała niepodległość w 1918 r.
Uświadomienie ważności tego święta i
konieczności obchodzenia.
Niebezpieczne zjawiska natury. Zagrożenia
podczas wichury, burzy, gradobicia, ulewy.
Moje hobby. Rozwijanie indywidualnych
zainteresowań. Wypowiadanie się dzieci nt.
Własnego hobby. Przyroda wokół nas.
Zwierzęta i rośliny hodowlane w domu.
Rozmowy z dziećmi o ulubionych
zwierzętach, dokarmianiu ptaków i
pielęgnowaniu roślin doniczkowych.
Lepienie figurek, zwierząt z plasteliny.
Tradycje, obrzędy i zwyczaje andrzejkowe.

Grudzień

Praca górników: dawniej i dziś. Wyrabianie
szacunku dla ciężkiej pracy górników.
Poszanowanie ich wysiłku. Jak powstał
węgiel? Rozmowy z dziećmi.
Idzie Św. Mikołaj. Zwyczaje obchodów dnia
św. Mikołaja w różnych krajach. Wykonanie
portretów św. Mikołaja – konkurs
rysunkowy. Nauka ciekawego i estetycznego
pakowania prezentów.
Oczekiwanie Świąt Bożego Narodzenia.
Ubieranie choinki, dekoracja świetlicy.
Wykonywanie ozdób choinkowych z różnych
materiałów. Kartka świąteczna – konkurs
plastyczny.
Układanie
życzeń
noworocznych.

świątecznych

i

Spotkanie wigilijno – noworoczne. Słuchanie
kolęd i pastorałek oraz składanie życzeń.
Wspólne łamanie się opłatkiem.
Żegnamy stary rok i witamy nowy.

Wzmianka o bezpiecznym zachowaniu się
podczas strzelania fajerwerkami.
Styczeń

Sporty i zabawy zimowe. Bezpieczeństwo a
sporty zimowe. Hej na sanki koleżanki.
Dobre rady na zimowe wypady –
pogadanka.
2. Świętujemy Dzień babci i dziadka. Wykonanie
upominków. Zima w szkole. Lepimy bałwana
na boisku. Bezpieczne Ferie. Wykonywanie
plakatu na ten temat. ( konkurs klasowy).
3. Pogadanka nt. bezpiecznego spędzania
wolnego czasu w czasie ferii. Zachęcanie
dzieci do czynnego uprawiania sportów
zimowych.
4. Oglądanie filmów o tematyce zdrowotnej. Co
nam niesie Nowy Rok. Poznanie marzeń i
celów w nowym roku.
Ptasia stołówka – wycinanka z kolorowego
papieru.
Wzbogacenie słownika dzieci.

Luty

Wspomnienia z ferii. Najfajniejszy dzień
spędzony podczas ferii. Poznanie zasad
nowych gier świetlicowych.
2. WALENTYNKI - uczymy się wyrażać różne
uczucia – zajęcia integracyjne. Stworzenie
Poczty
Walentynkowej
(
skrzynki).
Redagowanie życzeń. Wykonanie ozdobnych
kartek. Wybieramy najmilszego kolegę i
koleżankę.
3. Opiekujemy się zwierzętami: Pogadanka nt.
konieczności dokarmiania ptaków zimą.
Wyszukiwanie ciekawych informacji
encyklopedii o swoich zwierzętach.

w

4. Bądźmy bezpieczni; poznanie różnych zabaw
zimowych; wskazywanie lekkomyślnych
zachowań i zabaw, które mogą być przyczyną
wypadków.
Wdrażanie do kulturalnego zachowania
podczas korzystania z różnych środków
lokomocji.
Marzec

W królestwie słów. Wzbogacanie
słownictwa dzieci. „Odczytywanie”

mądrości ludowych ukrytych w przysłowiu.
2. Kultura na co dzień. Wdrażanie do
kulturalnego odnoszenia się do koleżanek i
kolegów – używanie form grzecznościowych.
3. Dzień Kobiet. Wykonywanie plakatu
klasowego oraz kartki dla koleżanki z klasy
oraz drobnych upominków z okazji Dnia
Kobiet.
4. W marcu Jak w Garncu, rozwijanie
spostrzegawczości
poprzez
obserwację
otaczającej przyrody.
5. Kształcenie poczucia własnej wartości.
6. Wiosenne porządki: Porządkowanie i naprawa
gier
oraz
pomocy
dydaktycznych.
Przypomnienie o bezpieczeństwie podczas
zabaw.
Witamy wiosnę. Obrzędy i zwyczaje
związane z powitaniem wiosny – pogadanka.
Wykonanie gazetki pt. „Wiosna”.
Zagrożenia podczas powodzi.
Kwiecień

Prima Aprilis. Uczymy się żartować.
Światowy dzień Ziemi jako symbol troski o
planetę – wykonanie plakatu. Obrzędy
religijne i Świeckie związane z Wielkanocą.
Zwyczaje ludowe w naszym regionie.
Przygotowanie kartek świątecznych.
Wykonanie kwiatów wiosennych i palm z
kolorowej bibuły. Konkurs plastyczny –
najpiękniejsza kartka świąteczna.
2. Grzeczność
na
co
dzień?
Formy
grzecznościowe wobec osób starszych i
rówieśników.
3. Przypomnienie trzech magicznych
proszę, dziękuję, przepraszam.

słów:

4. Ilustracje do wybranej książki. Konkurs
pięknego czytania.
W świecie sztuki. Wdrażanie do
poszukiwania własnych zainteresowań,
doskonalenie własnych umiejętności.
Maj

Majowe Święta Narodowe – rozwijanie
uczuć patriotycznych. Kształtowanie
postawy wyrażającej szacunek wobec

symboli narodowych.
2. Kolorowy maj w przyrodzie, rozwijanie
wrażliwości ekologicznej.
3. Nie ma jak u mamy – postawy szacunku i
miłości dla rodziców. Wykonywanie portretu
mamy, laurki i kwiaty – różne techniki.
Portret mojej mamy – konkurs plastyczny..
4. Akceptujemy siebie nawzajem. Nabywanie
umiejętności pracy w zespole i wzmacnianie
więzi grupowych.
A B C regionów Polski, pobudzenie
ciekawości poznawczej. Wdrażanie dzieci do
wyrażania własnych opinii oraz do
poznawania i szanowania opinii innych
ludzi.
Czerwiec

Dzień Sportu. Świętujemy Dzień Dziecka.
Udział w imprezach sportowych w naszej
szkole.
2. Jak obchodzi się dzień dziecka w innych
krajach.
W krainie marzeń i fantazji, podkreślenie
znaczenia koleżeństwa i wzajemnej pomocy.
3. Podróże małe i duże. Poznanie historii
wielkich odkryć geograficznych, dalekich
wypraw oraz nazwisk podróżników i
odkrywców.
4. Jedziemy na WAKACJE. Bezpieczeństwo
podczas zabaw na wakacjach.
5. Żegnaj świetlico – zachęcanie do racjonalnego
wykorzystania wolnego czasu.
Podsumowanie całorocznej pracy.

