PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. IRENY
SZEWIŃSKIEJ W ŁOMIANKACH
NA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2019/2020
TEMAT TYGODNIA
SZTANDAR SZKOŁY
30.09-04.10
NASZA PATRONKA
IRENA SZEWIŃSKA
7.10-11.10
DZIEŃ NAUCZYCIELA
14.10-18.10
ZWIERZĘTA NASZYMI
PRZYJACIÓŁMI
21.10-25.10
DLA TYCH,
KTÓRYCH JUŻ NIE MA
28.10-31.10

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI
PAŹDZIERNIK
Sztandar szkoły jako symbol Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe
środowisko; znak tożsamości i wspólnie wyznawanych wartości oraz idei,
którym służy szkoła: edukacja i wychowanie, MOTTO - Dopóki walczysz
jesteś zwycięzcą.
Poznanie postaci Ireny Szewińskiej, zapoznanie dzieci z ideą olimpijską;
zasada Fair Play w sporcie i życiu, poznawanie różnych dyscyplin
sportowych; gry i zabawy sportowe; poznawanie
i rozwijanie
zainteresowań sportowych uczniów.
Rozmowa z uczniami o pracy nauczyciela; nauczyciel marzeń-kto to taki;
praca plastyczna: Laurka dla nauczyciela; zagadki i rebusy o szkole.
Deklaracja Praw Zwierząt; Jestem odpowiedzialnym opiekunem-rozmowa
na temat opiekowania się zwierzętami; Nasi milusińscy- zwierzaki domowe
naszych uczniów, krótkie prezentacje; W świecie zwierząt- ciekawostki;
lektura książek „Nela mała podróżniczka”
Pogadanka o tradycjach Święta Zmarłych w Polsce i na świecie;
Przypomnienie zasad właściwego zachowania na cmentarzach i miejscach
pamięci.

LISTOPAD
DROGA DO WOLNOŚCI
4.11-8.11
Z BAJKĄ W ŚWIECIE DZIECI
12.11-15.11
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
18.11-22.11

ANDZRZEJKI
Z „CZYM SIĘ TO JE”?
25.11-29.11

11 Listopada- Święto Niepodległości; Poznanie legendy o powstaniu
państwa polskiego; co to znaczy ‘być patriotą”- rozmowa; kształtowanie
postaw patriotycznych, utrwalanie symboli narodowych: hymn, godło,
flaga- praca plastyczna; słuchanie pieśni patriotycznych.
Czytanie baśni i bajek; zachęcenie dzieci do samodzielnego czytania;
kalambury: odgadywanie tytułów bajek i baśni; próba stworzenia przez
klasę własnej bajki.
Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych; kształtowanie
nawyków i postaw tolerancji, akceptacji, wyrozumiałości i szacunku dla
innych; Zabawy rozwijające zaufanie: „Ślepiec”, „Czy mnie złapiesz”; Praca
plastyczna „Order Życzliwości”; Spisanie wspólnej listy tego co jest dla nas
najważniejsze.
Rozmowa na temat zwyczajów i obrzędów ludowych; Wykonanie
rekwizytów na Bal Andrzejkowy; tańce, wróżby, konkursy andrzejkowe.

GRUDZIEŃ
LISTY DO ŚW. MIKOŁAJA
2.12-6.12
ANIELSKIE DEKORACJE
9.12-13.12
WESOŁYCH ŚWIĄT
16.12-20.12

Historia Św. Mikołaja; Jak wygląda Św. Mikołaj w innych krajach; Praca
plastyczna: Portret Św. Mikołaja; List do Świętego, nauka adresowania
kopert i pisania listów.
Przygotowanie dekoracji Sali do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia;
Nauka śpiewania kolędy; Wykonywanie różnych ozdób choinkowych:
bombek, łańcuchów, girland, itp.
Wykonywanie kart świątecznych dla najbliższych, wspólne redagowanie
życzeń;
Pogawędka
o
symbolach,
zwyczajach
i
tradycjach
bożonarodzeniowych; wigilijne menu; wzajemne składanie życzeń.

STYCZEŃ

OTWIERAMY NOWY KALENDARZ
7.01-10.01
ZIMA NIE JEST ZŁA
13.01-17.01
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
20.01-24.01

Postanowienia noworoczne- wspólne tworzenie listy; Zapoznanie dzieci z
przysłowiami na każdy miesiąc; Mrozem malowane- kreatywna praca
plastyczna.
Poznajemy sporty zimowe; „Zima mroźna, zima biała do zabawy
doskonała”- zabawy na świeżym powietrzu; Praca z mapą i globusem:
„Gdzie ukryła się Arktyka, Antarktyda i Grenlandia”; Poszerzenie
wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu.
„Za co kochamy nasze babcie i dziadków?”- swobodne wypowiedzi dzieci;
zapisanie najciekawszych wypowiedzi na specjalnie przygotowanym sercu;
niespodzianka dla dziadków- praca plastyczna w dowolnej technice;
Rozmowa na temat szacunku i pomocy osobom starszym.

