PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Wrzesień
1. Bezpieczna droga do i ze szkoły.
2. Zapoznanie z regulaminem pracy świetlicy i planem pracy świetlicy.
3. Zabawy integracyjne – poznajemy się wzajemnie.
4. Wrzesień miesiącem pamięci narodowej.
5. Żyj zdrowo i kolorowo – jak ważne jest właściwe odżywianie i aktywność
fizyczna.
6. Ekologia na co dzień:
a) akcja „Sprzątanie Świata”
b) zbiórka zużytych baterii i płyt CD oraz nakrętek plastikowych.
Październik
1. Świetlica ulubionym miejscem pobytu.
2. Podejmujemy akcję „cebulkową”, sadzimy rośliny cebulkowe.
3. Wspieranie akcji wyborczej uczniów do Samorządu Szkolnego.
4. Święto Edukacji Narodowej.
5. Jak pomóc młodszym kolegom?
6. Rozwijanie zdolności manualnych – jesienne dekoracje.

Listopad
1. Refleksje na temat Święta Zmarłych.
2. Warto czytać –książka jest dobra na wszystko.
3. Niepodległe państwo polskie – 11 listopada 1918 roku.
4. Jesienny nastrój – co zrobić, by się nie nudzić?
5. Staramy się być tolerancyjni, ale reagujemy na złe zachowania.
6. Andrzejki – zwyczaje.
Grudzień
1. Mikołajki.
2. Zwierzęta wokół nas.
3. Trudna sztuka rozwiązywania konfliktów – agresji mówimy STOP.
4. Ozdoby świąteczne – prace plastyczno-techniczne.
5. W świątecznym nastroju – zwyczaje wigilijne w Polsce.
6. Zimowe spotkania z książką i muzyką, np. „Opowieści wigilijne”.
7. Bezpieczeństwo w czasie zimy.
Styczeń
1. Witamy Nowy Rok – doskonalenie umiejętności składania życzeń
noworocznych, postanowienia, przysłowia.
2. Wyścig po szóstki:
a) pomoc uczniom z trudnościami w nauce,
b) wspólne odrabianie zadań domowych,
c) zeszyt świadczy o uczniu,
d) rozwijanie swoich mocnych stron.
3. Wielkie święto - Dzień Babci i Dziadka
4. Wesoły karnawał - spotkania przy muzyce i pracach twórczych.
5. Zima lubi dzieci. Bezpieczeństwo w czasie ferii.
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Luty
1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
2. Walentynki – Święto Zakochanych.
3. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.
4. Ja i moja rodzina.
5. Z wizytą w bibliotece.
Marzec
1. Bon ton, czyli o dobrym wychowaniu.
2. Dzień Kobiet.
3. Dzień Wiosny!
4. Wielkanocne niespodzianki – tradycje i zwyczaje ludowe.
5. Zdrowie najcenniejszym skarbem człowieka.
Kwiecień
1. Kwiecień plecień, bo przeplata…
2. Dzień Ziemi – propagujemy postawy proekologiczne.
3. Nasi ulubieńcy – maskotki i przytulanki.
4. Rozbudzamy szacunek do pracy.
5. Nasze zainteresowania.
Maj
1. Co znaczy: Być patriotą?
2. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
3. Ulubione czasopisma i książki – znajdź przyjaciela.
4. Kocham Cię Mamusiu – pogłębianie szacunku do rodziców.
5. Nasze zabawy w teatr.
Czerwiec
1. Życie dzieci w innych krajach.
2. Dzieci mają swoje prawa.
3. Sport to zdrowie.
4. Wakacyjne przestrogi.
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