
Tematy realizowane  z wychowawcą świetlicy grupa 4 „Przyrodnicy” 

w roku szkolnym 2017/2018 

. 

                                                                                                                                              

PWP - Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły 

PŚ - Program Świetlicy 

SI -  Program Spójrz Inaczej na agresję 

                                                                                                                                                    

M-c L.p. Tematyka zajęć wychowawczych i profilaktycznych Termin realizacji 
Podpis 

wychowawcy 

IX 

1.  PWP Nasz patron –wykonanie gazetki  poświęconej Szarym Szeregom oraz pani Marii 
Pietraszewskiej 

  

2.  PWP Opracowanie zasad pracy grupy Przyrodnicy - kontrakt.   

3.  PŚ Poznajmy się -wzajemna prezentacja uczniów  i wychowawcy.   

4.  PŚ „Bezpieczna droga do szkoły- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po 

drogach, przejściu dla pieszych.                                                                                            

Wyjście na spacer w okolice przejścia dla pieszych przy ul. Krężnickiej 

  

5.  PŚ „Magiczne słowa” -zasady stosowania słów : dzień dobry, do widzenia, proszę, 

przepraszam, dziękuję, cześć. Podkreślenie znaczenia kultury i zasad oraz 

zachęcanie   do używania zwrotów grzecznościowych  

  

6.  SI Czym są uczucia i emocje?   

X 

7.  PWP Dzień Edukacji Narodowej - okazanie szacunku osobom pracującym w szkole, 

wykonanie upominków, składanie życzeń 

  

8.  PWP Jesienna promocja zdrowia – wykonanie plakatów promujących zdrowe odżywianie   

9.  PŚ Dary jesieni - rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą różnych zmysłów.   

10.  PŚ „Dokąd odlatują ptaki” - wyjaśnienie przyczyny odlotu ptaków do Afryki na podstawie 

obserwacji podczas spaceru nad Zalew Zemborzycki 

  



11.  SI Mój dobry i zły dzień.   

XI 

12.  PWP 11 listopada – Dzień Niepodległości. Polska – nasza Ojczyzna - zapoznanie dzieci  
z symbolami narodowymi. 

  

13.  PWP Agresji mówimy STOP !  

Ćwiczenia  dotyczące dostrzegania agresywnych uczuć i ich wyrażania :  „ Kiedy 

jestem wściekły..”, „ Obrazek mojej złości”. 

  

14.  PŚ  „ Lublin – moja mała Ojczyzna” – oglądanie albumów prezentujących krajobraz, 

zabytki i ciekawostki dotyczące najbliższej okolicy. 

  

15.  PŚ Jesienne niespodzianki od Pani Jesieni – zabawy badawcze z wykorzystaniem 

różnych owoców. 

  

16.  PŚ Andrzejki – zabawy dla uczniów klas 1-3 SP.   

17.  SI Kłótnie i konflikty w mojej klasie.   

XII 

18.  PWP Udział w akcjach charytatywnych: 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”     „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” 

  

19.  PWP „Spotkanie przy wigilijnym stole”  - spotkanie społeczności szkolnej z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. Przygotowanie Jasełek szkolnych. 

  

20.  PŚ Zapoznanie z historyczną postacią św. Biskupa Mikołaja w oparciu o tekst  

B. Malińskiego pt: „Święty Mikołaj”. 

  

21.  PŚ Czy wszystkie zwierzęta zapadają w sen zimowy? - klasyfikowanie zwierząt według 

gatunków lub środowiska ich życia. 

  

22.  PŚ Polska Wigilia – porównywanie tradycji wigilijnych w różnych częściach Polski                           

i w innych krajach. 

  

23.  PŚ Udział w akcji dokarmiania ptaków - kształtowanie wrażliwości i poczucia 
odpowiedzialności za otaczający świat. 

  

24.  SI Co to jest złość? Co robisz ze swoją złością?   

I 

25.  PWP Jak wyrażać szacunek do innych? Co robić aby być szanowanym?    

26.  PWP Zakończenie semestru na sportowo- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa                            

i współpracy. 

  

27.  PŚ Pomoc zwierzętom podczas zimy – jak możemy pomóc?    

28.  PŚ „Dzień Babci i Dziadka” – kształtowanie u dzieci szacunku dla osób starszych.   

29.  PŚ  Zabawa karnawałowa w świetlicy.  Fajerwerki a zwierzęta – strach zwierząt podczas 

zabawy ludzi. 

  



30.  PŚ Bezpieczne ferie – bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych.   

31.  SI Co to jest agresja? Jak powstaje agresja?   

II 

32.  PWP Dzień Myśli Braterskiej- propagowanie przyjaźni.   

33.  PWP  W krainie bajek i baśni – zabawa karnawałowa.   

34.  PŚ Jak dbać o swoje zdrowie zimą?- wdrażanie do zdrowego stylu życia. 

Jak wygląda zimowy krajobraz?- obserwacja zmian w przyrodzie. 

  

35.  PŚ Jestem kulturalny daję przykład innym.   

36.  SI Szkoła bez przemocy.   

III 

37.  PWP Dzień kobiet- kształtowanie szacunku i podkreślenie roli kobiet.   

38.  PWP „Zimowe zabawy”- promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.   

39.  PŚ „Kto jest damą, a kto dżentelmenem?”- zasady dobrego zachowania względem 

kobiety. 

  

40.  PŚ „W poszukiwaniu oznak przedwiośnia” – wycieczka w okolice szkoły.   

41.  PŚ „Ptasie radio” J.Tuwima – doskonalenie techniki czytania. 

„Ptasie zwyczaje” – kształcenie wrażliwości ucznia na piękno przyrody. 

  

42.  SI Grupa a przemoc.   

IV 

43.  PWP Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej   

44.  PWP Jestem odpowiedzialny za innych- nauka pierwszej pomocy.   

45.  PŚ Wielkanocne tradycje – wyjaśnienie słowa tradycja oraz symboliki Swiat 

Wielkanocnych. 

Świetliczaki przyjaciółmi przyrody. Dzień Ziemi. 

  

46.  PŚ Poznaję tajemnicę powietrza i ognia.   

47.  PŚ Poznaję tajemnicę wody- zabawa z mapą Polski.   

48.  SI Mój dobry  i zły dzień.   

V 

49.  PWP Majowe święta narodowe.   

50.  PWP „Na pomoc” – poznajemy numery alarmowe.   

51.  PŚ Zapoznanie z tradycją obchodów Dnia Matki i Dnia Ojca. 

 „Jak pielęgnować kontrakty koleżeńskie”- poznajemy formy grzecznościowe. 

  

52.  PŚ Co robią wiosną mieszkańcy  lasu? Wycieczka do pobliskiego lasu   

53.  SI Zachowania bierne a  przemoc.   

VI 
54.  PWP Jedziemy na wycieczkę- stosowanie zasad bezpiecznego podróżowania.   

55.  PWP Zakończenie semestru  na sportowo.   



56.  PŚ Międzynarodowy Dzień  dziecka – poznanie z praw dziecka. 

„Sport to zdrowie” - wskazanie  pozytywnych skutków uprawiania sportu oraz 

negatywnych konsekwencji braku aktywności ruchowej. 

„Jakie to miasto?” – zagadki geograficzne. 

Ustalamy trasę wycieczki- zabawa z globusem i mapą. 

  

57.  PŚ Leśne skarby – wykonanie makiety.   

58.  SI Współczesne wzorce osobowe i ich oddziaływanie.   

 

 

 


