
 

 

Zał. 4 

 

 

 

Roczny plan pracy Świetlicy  

w Starachowicach 

w systemie miesięcznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_W miesiącu styczniu: 

1. Karnawałowe szaleństwa – bal w świetlicy, konkursy, zabawy, robienie masek i strojów. 

2. Bezpieczne i wesołe ferie zimowe – spotkanie z policjantem. 

3. Dokarmianie ptaków. 

4. Drzewo genealogiczne mojej rodziny. 

W miesiącu lutym: 

1. Walentynkowa poczta. 

2. Co to są uczucia – definicja uczuć, rodzaje uczuć. 

3. Sposób na zimowe wieczory – rysunki, rebusy, krzyżówki. 

4. Dokarmianie ptaków. 

5. Rodzaje dyscyplin sportowych – spotkanie z zapaśnikiem. 

6. Kabaret – założenie kabaretu.  

W miesiącu marcu: 

1. Żyjmy zdrowo- jedzmy zdrowo – zajęcia kulinarne, oświata zdrowotna. 

2. Wiosenne zmiany – czyli dom, moda, uroda i zdrowie.  

3. Święta wielkanocne – świąteczne tradycje, dekoracja świąteczna, malowanie pisanek, 

przygotowanie kartek świątecznych, stroików wielkanocnych. 

4. Konkurs „Najpiękniejsza Pisanka” – konkurs z dyplomami.  

W miesiącu kwietniu: 

1. Światowy Dzień Zdrowia- sport, ruch, właściwe odżywianie. 

2. Dzień Ziemi – rośliny chronione, ciekawostki przyrodnicze. 

W miesiącu maju: 

1. Święto mojej Mamy – wykonywanie prezentów dla mamy. 

2. Wiersze Hanny Ochockiej – „Obrazek dla mojej Mamy” 

3. Przyjaźń międzynarodowa – czyli co nas łączy a co dzieli?  

W miesiącu czerwcu: 

1. Dzień Dziecka – festyn z okazji Dnia Dziecka, gry i zabawy ruchowe, konkurencje 

sportowe z nagrodami i upominkami. 

2. Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej.  

3. Jedziemy na wakacje – bezpieczeństwo podczas zabaw w wodzie. 

W miesiącu lipcu: 

1. Wycieczki plenerowe po okolicy. 



 

 

2. Zajęcia plastyczne plenerowe – czyli ze sztalugą i paletą w świat.  

3. Zmieniająca się przyroda – obserwacja przyrody i środowiska. 

W miesiącu sierpniu: 

1. Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

2. Wycieczki do lasu. 

3. Sierpniowe szaleństwa – czyli śpiewem i tańcem żegnamy wakacje. 

W miesiącu wrześniu: 

1. Farbą i pędzlem wspominamy wakacje. 

2. Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantem. 

3. Sprzątanie Świata – zbiórka makulatury. 

4. Szanuj innych – inni szanują mnie. 

5. Uczymy się oszczędzania – czyli wydatki kontrolowane.  

W miesiącu październiku: 

1. Dary jesieni – jak je twórczo wykorzystamy. 

2. Pożegnanie października. 

3. Dni ochrony przyrody – miesiąc dobroci dla zwierząt.  

W miesiącu listopadzie: 

1. Jestem dobrym kolegą, koleżanką – czyli jaki jest prawdziwy przyjaciel.  

2. Nasi ulubieńcy – kto jest moim autorytetem.  

2. Oblicza jesieni – rozmowa z dziećmi na temat kolorów. 

3. Andrzejki – wróżby i obyczaje. 

4. Ja i świat techniki – ciekawostki informatyczne. 

W miesiącu grudniu: 

1. Kurs pakowania prezentów. 

2. Mikołajki – zabawa dla dzieci z Mikołajem – zaproszenie Mikołaja. 

3. „ Jest taki dzień” Święta Bożego Narodzenia, świąteczne tradycje, dekoracja świąteczna, 

przygotowanie kartek świątecznych, ubieranie choinki, przygotowanie łańcuchów, stroiki 

świąteczne. 

4. Kiermasz świąteczny. 

5. Miłość i tolerancja. 

 

 


