
Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy. 

1. Organizacja pracy świetlicy. 

- Zapoznanie z regulaminem świetlicy. 

- Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy. 

- Integracja zespołu. 

- Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy szkolnej. 

2. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków. 

- Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych. 

- Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie. 

- Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów. 

- Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole. 

- Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej. 

- Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole. 

- Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej. 

- Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

- Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi. 

- Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.   

3. Rozwój intelektualny. 

- Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia 

świetlicy. 

- Pomoc w odrabianiu lekcji. 

- Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu. 

- Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków. 

- Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się. 

- Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci. 

- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających 

wiadomości i rozwijających logiczne myślenie. 

4. Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć: 

- plastycznych poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, 

organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych; 

czytelniczo-medialnych udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, 

apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego 

przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych. 

- hobbystycznych; 

- sportowych. 

5. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych. 

- Udział w obchody rocznic i świąt państwowych. 

- Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych. 

- Poznanie tradycji szkoły i jej patrona. 

- Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez. 

6. Edukacja ekologiczna. 

- Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne. 

- Wyrabianie nawyków segregowania śmieci. 



- Udział w akcjach: np. Sprzątanie świata, Dzień Ziemi i innych tego typu. 

7.  Edukacja prozdrowotna. 

- Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw 

ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej). 

- Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie. 

- Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój. 

8. Edukacja czytelnicza i medialna. 

- Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem. 

- Współpraca z biblioteką szkolną. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN 

1. Organizacja zajęć. Kwalifikacja uczniów do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń 
wypełnionych przez rodziców lub opiekunów dziecka. Zapoznanie 
uczniów z regulaminem świetlicy szkolnej. Zakup niezbędnych 
pomocy oraz materiałów potrzebnych w czasie zajęć. 
Zaprowadzenie dziennika zajęć świetlicy szkolnej. 

1.09.2018 

2. Kształtowanie 
odpowiednich nawyków 
kulturalnych oraz 
higienicznych. 

Wdrożenie wychowanków do używania form grzecznościowych, 
kulturalnego zachowanie w trakcie trwania zajęć, podczas posiłków 
oraz w innych okolicznościach; dbania o czystość osobistą oraz 
porządek w miejscu ich pracy i zabawy. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY 

3. Wspomaganie rozwoju 
umysłowego ucznia. 

Zorganizowanie pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków 
do pracy uczniom, którzy mają trudności w nauce, pomoc w 
odrabianiu zadań domowych, doskonalenie nauki czytania, 
prowadzenie zajęć (zabaw oraz gier) dydaktycznych, prowadzenie 
zajęć o charakterze doświadczalnym oraz poznawczym, 
organizowanie oraz zachęcanie do brania udziału w różnego rodzaju 
konkursach utrwalających lub poszerzających wiedzę. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY 

4. Dbanie o rozwój 
emocjonalny oraz moralny 
ucznia. 

Nauka odpowiednich zachowań poprzez zabawę, kształtowanie 
umiejętności interpersonalnych poprzez ćwiczenia grupowe, 
psychozabawy, rozmowy. Budowanie atmosfery zaufania i 
bezpieczeństwa. Nauka współpracy w grupie. Rozwijanie 
umiejętności asertywnych. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY 

5. Dbanie o rozwój 
fizyczny i wychowanie 
zdrowotne ucznia. 

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez pogadanki o 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych, gry i 
zabawy, konkursy sprawnościowe, spacery po okolicy. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY 

6. Rozwijanie aktywności. Praca z kółkiem świetlicowym: spotkania, zajęcia dekoracyjne, 
pomoc wychowawcy świetlicy w opiece nad młodszymi 
wychowankami, opieka nad sprzętem i dekoracjami świetlicowymi, 
udział w przygotowaniu imprez. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY 

7. Udział w kultywowaniu 
świąt oraz tradycji 
szkolnych. 

Gry, zabawy, dekoracje, spotkania itp. związane z Dniem 
Nauczyciela, Andrzejkami, Dniem Regionalnym z okazji Barbórki, 
św. Mikołajem, świętami Bożego Narodzenia, karnawałem, świętami 
Wielkanocnymi, świętami narodowymi, Dniem Patrona Szkoły itp. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY – 
zgodnie z 
kalendarzem 
imprez szkolnych 

8. Rozwijanie 
umiejętności plastycznych 
o manualnych, nauka 
wyrażania emocji poprzez 
sztukę. 

Organizowanie indywidualnych lub grupowych zajęć plastycznych, 
zachęcanie do pomocy w wykonywaniu okolicznościowych prac oraz 
ozdób do świetlicy, udziału w konkursach plastycznych itp., 
organizowanie wystaw tych prac. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY 

9. Troska o zdrowie oraz 
bezpieczeństwo 
wychowanków. 

Prowadzenie pogadanek na temat bezpiecznej drogi do oraz ze 
szkoły, zasad bezpieczeństwa  w ruchu drogowym, bezpiecznego 
zachowania w trakcie zajęć w świetlicy, podczas posiłków. 
Zwracanie uwagi na zachowanie zasad higieny osobistej w trakcie 
posiłków. 

WRZESIEŃ 
CAŁY ROK 
SZKOLNY 

10. „Świetlica zaprasza” Informacje na temat pracy świetlicy dla uczniów oraz rodziców. CAŁY ROK 



 

 

 

 

 

 

Propagowanie imprez świetlicowych. Podsumowanie pracy świetlicy 
pod koniec I semestru oraz na zakończenie roku szkolnego. 

SZKOLNY 
STYCZEŃ 2019 
CZERWIEC 2019 


