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304/2020 ŚWIETLICA W SZKOLE

WARSZTAT PRACY 

MAŁGORZATA JÓSKOWIAK-RESZKO

G
enial.ly… Nie ma chyba w Polsce nauczy-
ciela, który nie spotkał się z tym pochodzą-
cym z Hiszpanii narzędziem do tworzenia 

prezentacji, infogra�k, interaktywnych obrazów, 
gier i quizów. Wielką zaletą tej platformy (dostępnej 
pod adresem: https://genial.ly) jest łatwość, z jaką 
można stworzyć bardzo atrakcyjny wizualnie, in-
teraktywny zbiór potrzebnych do przeprowadzenia 
zajęć materiałów: linków do rozmaitych zasobów 
zewnętrznych, �lmów, nagrań audio, dokumentów, 
kart pracy, poleceń… Liczba prezentacji, które mo-
żemy stworzyć za darmo, jest nieograniczona, ale 
korzystając z darmowej opcji, trzeba się liczyć z tym, 
że nasz zbiór będziemy musieli zapisać jako publicz-
ny i że niektóre funkcje nie będą dla nas dostępne. 
Minusem jest też to, że nie ma jeszcze polskiej wersji 
językowej, jednak patrząc na popularność tego na-
rzędzia wśród polskich nauczycieli, nie ma to chyba 
większego znaczenia.

Przygodę z Genial.ly zaczynamy od zarejestro-
wania się na platformie, po czym otwiera się przed 
nami strona, na której będziemy pracować. 

Teraz trzeba zdecydować, czy tworzymy coś zupeł-
nie nowego (wtedy wybieramy Blank creation), czy 
wybieramy szablon. Ja tworzę interaktywne zdjęcie. 

Teraz wybieramy źródło, z którego chcemy pobrać 
zdjęcie. Może to być fotogra�a własna lub pobrana 
z otwartego źródła, np. z bazy Pixabay (https://pixa-
bay.com/pl/). 

Ja chcę stworzyć zbiór materiałów do zajęć na te-
mat jesieni, więc w wyszukiwarkę wpisuję angielski 
wyraz „autumn” (można też wpisać słowa w języku 
polskim).

 
Klikam na wybrane zdjęcie i po odpowiednim wy-
kadrowaniu akceptuję.

Geniallnie w świetlicy
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04/20204 ŚWIETLICA W SZKOLE

 WARSZTAT PRACY

I już po chwili jestem w „warsztacie”, gdzie będę 
mogła ożywić zdjęcie, które wybrałam. Zrobię to, 
korzystając z panelu po lewej stronie. 

Na zdjęciu mam już dwa interaktywne elemen-
ty, ale chciałabym zmienić je na inne. Klikam więc 
w nie i wybieram funkcję Replace.

 
Rozwija się bogate menu różnych przycisków. Wy-
bieram jeden z nich. 

Mogę także zmienić kolor tego elementu.
Następnie dodaję animację do każdego znaku 

zapytania na moim zdjęciu. Mogę określić, w jaki 
sposób element ma się pojawić i co będzie się z nim 
działo dalej, aż do zakończenia animacji. Mogę też 
określić czas.

Teraz dodaję tytuł, wybierając na panelu A (Text). 

Żeby się nie przesuwał, „zamykam” go na kłódkę.

Następnie do każdego znaku zapytania dodaję za-
wartość. Klikam na znak zapytania, a następnie 
ikonkę z rączką. Teraz mogę wybrać rodzaj interak-
tywności. Najprostszy sposób to dodanie linku. 

Można także skorzystać z okna (Window), w któ-
re można wkleić tekst, �lm, zdjęcie lub kod embed 
np. z innej prezentacji Genial.ly. Można też zmienić 
wielkość okna i dodać tytuł. 

Podobnie działa zakładka Tooltip, gdzie wklejam 
�lm i grę. 
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504/2020 ŚWIETLICA W SZKOLE

WARSZTAT PRACY 

Do interaktywnego plakatu dodam jeszcze swój głos.

Na koniec pozostaje tylko zapisać. 

Zapisując, dodaję tytuł i wybieram opcję umożli-
wiającą innym użytkownikom wykorzystanie jako 
szablonu dla swojej pracy. Gotowe! 

Końcowy efekt można zobaczyć pod adresem: 
https://bit.ly/30ru1xV

MAŁGORZATA JÓSKOWIAK-RESZKO
nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 
w Gnieźnie 

Balonowe stworki

Materiały:

 • kolorowe balony;

 • różnokolorowy papier;

 • taśma dwustronnie 

klejąca;

 • klej magiczny/ wikol;

 • markery.

WYKONANIE

Przygotowujemy na stolikach nie-
zbędne materiały. Każde dziecko 
otrzymuje balonik w wybranym 
przez siebie kolorze. Wychowaw-
ca prosi uczniów, by samodzielnie 
nadmuchały swoje baloniki i za-
wiązały je. 

Zadaniem uczestników zajęć 
jest stworzenie z balonów i dostęp-
nych materiałów zwierzątek, np. 
dinozaurów, lub innych wesołych 
stworków lub (sami wymyślamy 
temat przewodni zajęć). Dzieci 
mogą wykonać po kilka zwierzą-

tek – wszystko zależy od tempa 
ich pracy. Warto zaopatrzyć się 
w  większą liczbę balonów, gdyż 
po zajęciach przy stolikach można 
rozruszać nieco towarzystwo, np. 
bawiąc się z balonową siatkówkę.

Wykonane stworki mogą po-
służyć jako tematyczna dekoracja 

sali lub dzieci mogą je zabrać ze 
sobą do domu.

JOANNA ZEGAN
kierownik świetlicy w Zespole  
Szkół Ogólnokształcących  
w Zaklikowie

ZRÓB TO Z NAMI 
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 KALENDARIUM

MARTA TURSKA 

Plan pracy świetlicy szkolnej
Semestr I

Blok tematyczny Zadania szczegółowe 

Witaj, szkoło! Zapoznanie dzieci z wychowawcami świetlicy. 

Omówienie zasad zachowania w sali, w czasie wyjścia i podczas zabaw na boisku 

szkolnym – przygotowanie wspólnego plakatu.

Zapoznanie z ramowym rozkładem dnia, rozmowy na temat poszanowania sprzętu 

świetlicowego.

Obrazek z wakacji – prace plastyczne z elementami kolażu.

Szła dzieweczka – nauka prostego tańca. 

Witam wszystkich, którzy tak jak ja…. – zabawy integracyjne z chustą animacyjną. 

Bawimy się 

i pracujemy razem

Już po wakacjach – słuchanie wierszy, dzielenie się wspomnieniami. 

Jestem członkiem grupy świetlicowej – podawanie przykładów właściwego zachowania 

się w czasie zajęć w świetlicy i w szkole. 

Gorące krzesełka, pif-paf – wzmacnianie więzi w grupie poprzez wspólną zabawę. 

Nasze dłonie – prace plastyczne. 

Berek, kucany – zabawy bieżne na boisku szkolnym. 

Zabawa z muzyką – tworzenie swoich własnych instrumentów i wspólne wykonywanie 

piosenki. 

Jestem bezpieczny, 

bezpieczna drodze

Utrwalenie zasad ruchu drogowego – kolorowanki tematyczne.

Jestem widoczny na drodze – oglądanie filmu edukacyjnego. 

Czy znam znaki drogowe? – zgaduj-zgadula.

Samochód – praca plastyczna.

Stój! Jedź! – zabawy ruchowe z kolorowymi szarfami.

Wycieczka na przejście dla pieszych. 

Spotkanie z policjantami – nauka przechodzenia przez jezdnię.

Piosenka o sygnalizacji świetlnej – zabawa muzyczna z wykonywaniem gestów. 

Jesień idzie, nie ma 

na to rady…

Wycieczka do parku – dostrzeganie zmian w przyrodzie. 

Zabawy plastyczne z liśćmi.

Jesienne słoneczniki – praca plastyczna.

Piankowy tor przeszkód – nauka współpracy.

Jesień idzie – słuchanie i nauka piosenki, tworzenie akompaniamentu na instrumentach 

perkusyjnych.

Barwy jesieni – rozmowy przy ilustracjach. 

Dary jesieni – rysowanie pastelami.

Wrzesień
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KALENDARIUM 

Blok tematyczny Zadania szczegółowe 

Smacznie, zdrowo, 

kolorowo!

Co to za przysmaki? – zachęcanie do spożywania warzyw i owoców. 

Jesienne owoce i warzywa – wydzieranka, malowanie farbami.

Grzyby jadalne i trujące – prezentacja. 

Grzyby – lepienie z plasteliny. 

Rozwiązywanie rebusów i zagadek o jesieni. 

Sałatka jarzynowa – zabawa integracyjna z chustą animacyjną. 

Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody.

Witaminki, witaminki – nauka piosenki. 

Bukiety jesiennych róż – praca przestrzenna z jesiennych liści klonu. 

Na święto naszej 

pani

Dzień Edukacji Narodowej – co to za święto? – omówienie wiersza J. Tuwima Wszyscy 

dla wszystkich. 

Udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Kto pracuje w naszej szkole? – budzenie szacunku dla pracy nauczyciela i innych 

pracowników szkoły. 

Kwiaty dla mojej pani – technika origami. 

Przypomnienie i omówienie sposobu pisania życzeń.

Gra w zbijaka – zabawy zespołowe w sali gimnastycznej. 

Jesienny koncert dla pani – zabawa muzyczna. 

Portret nauczyciela – malowanie farbami. 

Jesienny las nam 

szumi…

Spacer do parku/lasu – dostrzeganie uroku i walorów jesiennego lasu, zwrócenie uwagi 

na cykliczność pór roku. 

Tworzymy zielnik – rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew po kształcie liści 

i owocach; dopasowywanie obrazków. 

Jesienne drzewa – łączenie kolorowej bibuły i wełny. 

Słuchanie wzorowo recytowanych wierszy o jesieni – konkurs. 

Jestem grzybkiem, jestem liściem, jestem jeżem… – zabawa ruchowa. 

Pani jesień – nauka piosenki. 

Wrzosy – wydzieranie z kolorowego papieru. 

Las jesienią – rysowanie pastelami.

W zdrowym ciele 

zdrowy duch

Co jemy? – sporządzenie wykazu produktów na medal i najmniej wartościowych dla 

zdrowia (zabawa dydaktyczna). 

Ile to zawiera cukru? – prezentacja fotograficzna. 

Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce zdrowotnej.

Kosz pełen zdrowia – prace plastyczne w dowolnej technice.

Zabawy ruchowe z piłką. 

O zdrowiu – nauka piosenki ze śpiewnika P. Rubika. 

Spotkanie z dietetykiem w świetlicy.

Jesienna zaduma Szaruga jesienna – wyjaśnienie pojęcia, określenie zmian zachodzących w przyrodzie.

Święto Zmarłych – wdrażanie do poszanowania polskiej tradycji.

Savoir-vivre – przypomnienie o właściwym zachowaniu na cmentarzu. 

Chryzantemy złociste… – prace plastyczne.

Zabawy w sali gimnastycznej ze skakanką.

Deszcz – nauka piosenki.

Skąd się biorą deszcz i burza? – doświadczenia w słoiku. 

Październik
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 KALENDARIUM

Blok tematyczny Zadania szczegółowe 

Jestem Polakiem, 

jestem Polką

Znaczenie odzyskania niepodległości dla Polaków, symbole narodowe – prezentacja 

fotograficzna.

Godło Polski, flaga, kotyliony – technika dowolna.

Znamy polskie legendy – tydzień z literaturą. 

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych – 

z jakich stron mogą korzystać dzieci?

Złap przesyłkę – zabawy ruchowe z chustą animacyjną. 

Jestem Polakiem, jestem Polką – tworzenie akompaniamentu z grzechotkami. 

Wędrówka po Polsce – zabawy z mapą. 

O szyby deszcz 

dzwoni…

Dzwoni deszczyk – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, określenie nastroju 

aktualnej pogody. 

Rozmowa dziećmi na temat listopadowej pogody – układanie krzyżówki.

Właściwe ubieranie się w chłodne i słotne dni – zabawa z papierowymi laleczkami. 

Parasolki, parasolki… – technika dowolna.

Jestem deszczem, jestem burzą… – zabawa ruchowa do poleceń nauczyciela. 

Idzie deszcz – tworzenie akompaniamentu za pomocą szklanek z wodą. 

Dobre wychowanie, 

czyli savoir- vivre

Grunt to dobre wychowanie – zapoznanie z tekstem J. Brzechwy.

Bon ton na co dzień – plakat grupowy.

Mistrz dobrych manier – scenki związane z zasadami kulturalnego zachowania.

Ordery życzliwości – praca plastyczna. 

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych – 

pogadanka.

Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej z przyrządami piankowymi.

Proszę, przepraszam i dziękuję z repertuaru K. Klich – wykonywanie układu tanecznego 

do muzyki.

Nasze pluszaki Przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów: Miś Yogi, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, 

Miś Uszatek.

Skąd wziął się pluszowy miś? – prezentacja. 

Świetlicowa prezentacja pluszowych misiów – pogadanka na temat poszanowania 

zabawek własnych i świetlicowych. 

Szanujemy cudzą własność – rozmowa, przygotowanie plakatu. 

Stary niedźwiedź mocno śpi – zabawa ruchowa. 

Pluszowe niedźwiadki – naśladowanie rytmu grzechotkami i na tamburynach.

Mój pluszak – kolaż. 

Listopad
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KALENDARIUM 

Blok tematyczny Zadania szczegółowe 

Dzieci kochają 

prezenty!

Przypomnienie historii o Świętym Mikołaju – wiersze i ciekawostki.

Dawanie czy dostawanie – co sprawia więcej radości? – pogadanka.

Wymarzony prezent – drama. 

Pracownia Świętego Mikołaja – dowolne zabawki z papieru.

Jak wygląda tradycyjny strój Świętego Mikołaja w różnych krajach? – kolorowanka. 

Kurtyna z imionami – zabawy ruchowe z chustą animacyjną.

Renifery Mikołaja – tworzenie gry planszowej. 

Kochany panie Mikołaju – pląsy przy piosence M. Jeżowskiej.

Piękne polskie 

święta

Rozmowa o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. 

Polskie tradycje Bożego Narodzenia – prezentacja.

Poznajemy piękno polskich kolęd – wspólne śpiewanie. 

Choinka – origami płaskie z koła i kwadratu. 

Łańcuch na choinkę – ozdoba z bibuły i kolorowego papieru.

Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek. 

Piękne polskie święta – nauka piosenki. 

To, co najważniejsze 

w Bożym Narodzeniu

Nauka składania świątecznych życzeń dla bliskich. 

Bombka – wykonanie dowolną techniką plastyczną.

Świąteczna dekoracja świetlicy – praca grupowa. 

Rekin i rybki – zabawy ruchowe z chustą animacyjną. 

Rozwiązywanie świątecznych krzyżówek. 

Głośne czytanie przez dzieci ciekawostek związanych ze sposobami i tradycjami 

obchodzenia świąt w innych krajach Europy.

Świąteczne kalambury słowne – zabawa dydaktyczna. 

Już blisko kolęda – nauka piosenki. 

Blok tematyczny Zadania szczegółowe 

Żwawy krok 

w nowy rok!

Nowy Rok w Polsce i na świecie – prezentacja.

Wyszukiwanie przysłów na temat św. Andrzeja i św. Katarzyny w Księdze przysłów – 

odczytywanie i wspólna interpretacja ich znaczenia.

Kolorowe fajerwerki – prace plastyczne (wydrapywanki).

Zabawy ruchowe z balonami. 

Noworoczne plany i marzenia – rozmowa. 

Nowy kalendarz – projekty dzieci. 

Spacer z Vivaldim – aktywne słuchanie muzyki. 

Chór zwierząt – zabawa muzyczna. 

Nasi dziadkowie, 

nasze babunie…

Słoneczko skojarzeń – porządkowanie skojarzeń związanych dziadkami. 

Za co kochamy naszych dziadków i babcie? – pogadanka.

Niespodzianka – praca plastyczna.

Zabawy w sali gimnastycznej z piłkami – tor przeszkód, slalom, strzał do celu.

Test na superwnuczka i superwnuczkę – psychozabawa. 

Kosi, kosi łapci – wykonywanie układu gestów do muzyki.

Wpisywanie życzeń i wierszyków dla babci i dziadka. 

Portret babci i dziadka – malowanie farbami plakatowymi.

Grudzień

Styczeń
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Blok tematyczny Zadania szczegółowe 

Jak karnawał, 

to karnawał!

Bale karnawałowe kiedyś i dziś – rozmowa kierowana.

Kim będę na balu? – zabawa pantomimiczna. 

Murarz – zabawa ruchowa rozwijająca współpracę. 

Cza-cza – nauka tańca, tańce i pląsy przy muzyce.

Przygotowanie masek i strojów karnawałowych. 

Przystrojenie sali w elementy karnawałowe wykonane przez dzieci.

Ferie tuż-tuż Zapoznanie dzieci ze znaczeniem hasła „ruch to zdrowie”.

Będą ferie – sposoby na pożyteczne spędzanie czasu wolnego – projektowanie organizera.

Jesteśmy bezpieczni czasie ferii – rozmowa na temat zachowania bezpieczeństwa podczas 

zabaw zimowych oraz konsekwencji nieostrożnego i lekkomyślnego postępowania.

Mój ulubiony sport zimowy – wydzieranka z papieru kolorowego. 

Ćwiczenia ruchowe i rytmiczne przy muzyce – wyklaskiwanie rytmu słuchanych piosenek. 

Styczeń cd.

MARTA TURSKA
nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

Prezenty  
na specjalną okazję 

Materiały:

 • kolorowe kartki z bloku technicznego; 

 • tasiemki;

 • dziurkacz;

 • kredki;

 • klej;

 • nożyczki. 

WYKONANIE

Przedstawione na zdjęciach pojemniki na kredki po-
wstały z prostokątów o długości 30 cm i szerokości 
5 cm. Zależnie od liczby kredek można dopasować 
szerokość opakowania. 

Taki pasek papieru zaginamy na wysokości 8 cm. 
W podwójnej części dziurkaczem biurowym wy-
konujemy po sześć otworów w odległości ok. 1 cm 
po obu stronach. W celu utworzenia kieszonki na 
ołówki przeplatamy tasiemkę sposobem na okrętkę. 
Sznurowanie zaczynamy od góry ku dołowi, a na ko-
niec wiążemy kokardkę. 

Teraz przystępujemy do formowania górnej części 
kredki. Pół centymetra od końca kolorowego paska 
przyklejamy ząbkowany kawałek białego papieru, 
a potem tniemy pod skosem boki, tworząc ostre za-
kończenie kredki.

Takie opakowanie może być też wykorzystane 
jako zakładka do książki.

HELENA TRELA
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu

ZRÓB TO Z NAMI 
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 WARSZTAT PRACY

ELŻBIETA TROJAN

Eksperymenty dla 
ciekawych świata
Książki dla młodych odkrywców

Eksperymenty dla 
ciekawych świata

Thomas Canavan

Wydawnictwo Debit, 
2018

Jest wiele książek, które pokazują doświadczenia naukowe dla dzie-
ci. Niniejsza publikacja nie powiela schematów. Prezentuje 50 zagad-
nień z dziedziny fizyki i wyjaśnia je za pomocą nowo opracowanych 
doświadczeń, które każde dziecko może bezpiecznie wykonać sa-
modzielnie w warunkach domowych i podczas zajęć edukacyjnych. 
Magnetyzm, elektryczność, światło i dźwięk, siły – te i inne działy 
fizyki okażą się nie tylko ciekawe, lecz także łatwe do zrozumienia. 
Przystępne wyjaśnienia, opisy doświadczeń oraz kolorowe ilustracje 
pomogą dzieciom w realizacji eksperymentów, a młody odbiorca 
książki choć przez chwilę będzie mógł się poczuć jak mały Einstein.

„Powiedz mi, a zapomnę, 

pokaż mi, a zapamiętam, 

pozwól mi zrobić, 

a zrozumiem”.

Konfucjusz

N
ajlepszym sposobem poznania otaczającego nas świata jest jego doświadczanie. Nic tak nie uczy jak bez-
pośrednia obserwacja różnych zjawisk. Wiele z nich można wywołać samemu, przeprowadzając ekspery-
menty. Wraz z nimi rozwijają się zmysł poznawczy, wyobraźnia, kreatywność. Dziecko, stawiając coraz to 

trudniejsze i śmielsze problemy, na które próbuje znaleźć różne rozwiązania, wyrabia przy tym właściwą metodę 
do ich dochodzenia. Pokazując mu różne zjawiska, uczymy je i rozbudzamy w nim ciekawość świata. Pomóc 
w tym mogą rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i opiekunom dzieci młodszych poniższe publikacje.

Proste eksperymenty 
dla dzieci

Piotr Pękala,  
Magdalena Foltyniak

Wydawnictwo Dragon, 
2019

Książka prezentuje proste w wykonaniu eksperymenty naukowe. 
Wszystkie zostały opisane i sfotografowane krok po kroku. Znalazły 
się tu również wyjaśnienia uzyskanych rezultatów, aby dzieciom 
łatwiej było zrozumieć zachodzące zjawiska w przeprowadzanych 
eksperymentach. Książka bogato ilustrowana, przystępnie napisana, 
z pewnością znajdzie odbiorców wśród młodych czytelników. Może 
również być cenną pomocą dla nauczycieli wychowawców oraz rodzi-
ców pomagających dzieciom eksperymentować oraz przeprowadzać 
doświadczenia w celu poznania zjawisk przyrody i tajemnic nauki.

Zabawne 
eksperymenty 
dla dzieci

Carla Nieto Martínez

Wydawnictwo Rea, 2019

Książka jest przewodnikiem dla dzieci w przeprowadzaniu za-
bawnych eksperymentów. Uczy, jak organizować doświadczenia 
naukowe za pomocą materiałów, które z łatwością można znaleźć 
we własnym domu. Wykrywanie linii papilarnych, badanie czasu 
reakcji u otaczających nas osób oraz zrozumienie zjawiska faz 
Księżyca – to tylko niektóre z zadań, które dostarczą młodym czy-
telnikom rozrywki i dadzą upust ich wyobraźni, kreatywności oraz 
poczuciu humoru.
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WARSZTAT PRACY 

Eksperymenty. Księga 
młodych odkrywców

Rainer Kőthe, il. Daniel 
de Latour i Manfred 
Tophoven

Wydawnictwo Debit, 
2016

Młodzi odkrywcy znajdą w tej książce odpowiedź na wiele nurtują-
cych ich pytań. Dlaczego pada deszcz, a po nocy następuje dzień? 
W jaki sposób rosną rośliny? Jak zmienia się klimat? Skąd się biorą 
kolory w telewizorze? Dlaczego statki pływają, a balony unoszą się 
w powietrzu? Ponadto odkryją proste sposoby na wyhodowanie 
w domowych warunkach kryształków cukru, skonstruowanie aparatu 
do pomiaru wilgotności powietrza czy zbudowanie elektromagne-
su. Łatwiej im będzie również zrozumieć, dlaczego ręce myjemy 
mydłem, a latem nosimy jasne ubrania. Wszystkie doświadczenia 
opisane w książce łączy jedno – można je przeprowadzić przy uży-
ciu najprostszych środków, a ich wynik często jest zaskakujący.

Bardzo pomysłowe 
eksperymenty do 
zrobienia w domu 
i na dworze

Ruth Gellersen, 
Ulrich Velte

Wydawnictwo Jedność, 
2013

Książka zachęca małych badaczy do poznawania świata i jego 
zdumiewających zjawisk. Prezentuje ekscytujące eksperymenty do 
przeprowadzania w domu i na dworze – każde dziecko znajdzie coś 
ciekawego dla siebie. Proponowane eksperymenty nie są trudne, opis 
każdego na osobnej kartce nadaje książce przejrzystość i czytel-
ność, ponadto materiały potrzebne do ich przeprowadzenia są łatwo 
dostępne. Publikacja adresowana jest nie tylko do najmłodszych pra-
gnących poznawać otaczający je świat, ale także rodziców, nauczycieli 
i wychowawców towarzyszącym swoim podopiecznym w ekspery-
mentowaniu i zachęcaniu je do samodzielnej nauki poprzez zabawy.

ELŻBIETA TROJAN
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Wielkie eksperymenty 
dla małych ludzi

Wojciech Mikołuszko

Wydawnictwo Agora, 
2016

Dziennikarz naukowy i autor książek dla dzieci Wojciech Mikołuszko, 
aby opisać poczynania wielkich naukowców, musiał zgłębić historię 
nauki od starożytności aż po czasy współczesne – począwszy od 
Archimedesa, przez Galileusza, Newtona i Darwina, na Paulu Harrisie 
kończąc – i zamienić dom w jedno wielkie laboratorium. W kredensie 
i lodówce pojawiły się doniczki z kwiatami, na parapecie zamieszkały 
dżdżownice, w salonie znalazły się elektromagnesy, a w łazience za-
częły się moczyć w occie kości i muszle. Autor, nakłaniający dzieci do 
robienia eksperymentów, sam je uprzednio przetestował. Publikacja, 
wzbogacona pięknymi ilustracjami, opisuje historie wynalazków oraz 
proponuje małym czytelnikom przeprowadzenie wielkich ekspery-
mentów w celu lepszego zrozumienia otaczającego ich świata.

Cytrynowa bateria 
i inne eksperymenty

Natalia Minge, Krzysztof 
Minge, il. Sara Olszewska

Wydawnictwo Edgard, 
2019

Autorzy niniejszej publikacji zachęcają do ekscytującej, ale bezpiecz-
nej przyrodniczej przygody każdego młodego naukowca, otwarcia 
domowych laboratoriów i odkrywania, jak działa ten świat. Dzięki 
eksperymentowaniu młodzi odkrywcy dowiedzą się, jak w czasach 
prehistorycznych rozpalano ogień, spróbują zapolować na tęczę we 
własnym pokoju i zorganizują koncert zagrany na kieliszkach. Zmie-
rzą wysokość drzewa, założą swoją miniszklarnię, udowodnią, że 
cytryna może być źródłem prądu, i przekonają się, dlaczego widzimy 
gwiazdy na niebie, chociaż są od nas tak daleko, a także poznają 
mnóstwo innych niesamowitych zasad rządzących naszym światem. 
Książka może być wykorzystana do wspólnej zabawy z rodzicami 
i nauczycielami z dziećmi powyżej 6. roku życia.
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 SCENARIUSZE

Cele główne:

 • wzbogacenie wiedzy 

o otaczającym świecie;

 • zapoznanie z wartościa-

mi odżywczymi warzyw.

Cele szczegółowe:

Wychowanek:

 • kształtuje umiejętność 

współdziałania w grupie;

 • swobodnie wypowiada 

się na dany temat;

 • wie, dlaczego powinno 

się jeść dużo warzyw 

i owoców;

 • rozpoznaje warzywa;

 • zna wartości odżywcze 

i zdrowotne warzyw, ro-

zumie potrzebę częstego 

ich spożywania;

 • aktywnie uczestniczy 

w zajęciach.

Metody pracy:

 • słowna;

 • aktywizująca;

 • praktycznego działania.

Formy pracy:

 • indywidualna;

 • grupowa;

 • zbiorowa.

Środki:

 • kosz ze świeżymi 

warzywami;

 • worki;

 • czarne lub ciemne 

kartki A4;

 • nasiona grochu, rzepaku 

lub kaszy;

 • farby w kolorze żółtym 

i zielonym;

 • stemple z ziemniaków 

w kształcie łezki;

 • płyta z muzyką;

 • zagadki zapisane na 

kartkach;

 • wycięte warzywa z kolo-

rowego papieru.

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Część wstępna

Prowadzący serdecznie wita 
wszystkich, zaprasza do wspólnej 
zabawy i przedstawia temat zajęć.

Kto lubi… – zabawa
Nauczyciel wypowiada, kto co 
lubi:
 • Kto lubi jesień, niech przybę-
dzie i stanie w rzędzie. 

 • Kto lubi marchewki, niech 
przybędzie i stanie w rzędzie.

 • Kto lubi kapustę, niech przy-
będzie i stanie w rzędzie.

 • Kto lubi brukselkę, niech przy-
będzie i stanie w rzędzie.

 • Kto lubi pomidory, niech przy-
będzie i stanie w rzędzie.

 • Kto lubi szpinak, niech przybę-
dzie i stanie w rzędzie.

 • Kto lubi dynie, niech przybę-
dzie i stanie w rzędzie.

 • Kto lubi paprykę, niech przy-
będzie i stanie w rzędzie.

 • Kto lubi ziemniaki, niech przy-
będzie i stanie w rzędzie.

 • Kto lubi sałatę, niech przybę-
dzie i stanie w rzędzie.

Dzieci, których dotyczą słowa, 
wstają i do niego dołączają. Zaba-
wa jest zakończona, gdy wszyscy 
stoją w rzędzie.

Uściśnij dłoń – zabawa
W czasie, gdy gra muzyka dzieci 
chodzą swobodnie po sali. Kiedy 
muzyka cichnie, prowadzący po-
daje zadanie do wykonania:
 • uściśnięcie jak największej 
liczby dłoni;

 • witanie się łokciami;
 • podskakiwanie na jednej nodze;
 • stawanie w kręgu i chwytanie 
się za ręce;

 • zrobienie pięciu przysiadów;
 • latanie jak samoloty;
 • witanie się piętami;
 • skakanie jak żabki;
 • witanie się plecami.

Część zasadnicza

Wychowawca zaprasza wszyst-
kie dzieci do wspólnego kręgu 
i rozmawia z nimi na temat wa-
rzyw i ich właściwości, demon-
strując przyniesione w koszu 
warzywa.

Następnie zadaje podopiecz-
nym pytania:
 • Dlaczego trzeba jeść dużo 
warzyw i owoców?

 • Do czego potrzebne są witami-
ny dzieciom?

PAULINA WÓJKIEWICZ, BEATA TOBOŁA

Smacznie i zdrowo –  
jesień w ogrodzie
Scenariusz zajęć świetlicowych
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SCENARIUSZE 

 • W jakiej postaci najlepiej spo-
żywać owoce i warzywa?

 • Jakie potrawy można przyrzą-
dzić z warzyw?

Warzywne zgadywanki 
– zabawa
Dzieci losują zagadki z jesiennego 
kosza.

Do tej złotej pani,

Nikt się nie przytuli.

Bo gdy to uczyni,

Zaraz się rozczuli. (cebula)

To zielone warzywo

Ma liściastą główkę.

Możesz z niej przyrządzić

Przepyszną surówkę. (kapusta)

Gotowana lub surowa,

Zawsze smaczna jest i zdrowa.

Pomarańczowy swój korzonek

W czarnej ziemi chowa. 

(marchewka)

Biały korzeń,

Zielona natka,

Jaka to zagadka? (pietruszka)

Jesienią musimy

Wykopać je z ziemi.

Potem na ognisku

Piekli je będziemy. (ziemniaki)

Ma pękaty brzuszek,

Cały jest bordowy.

Będzie z niego zapewne

Barszczyk wyborowy. (burak)

Ten jegomość wąsaty

Cały jest zielony.

Smaczny jest surowy,

Lecz lepszy kiszony. (ogórek)

Włoski lub laskowy,

W twardej kuli mieszka.

Nie pogardzi przysmakiem

Ruda wiewióreczka. (orzech)

Zawsze krągły i czerwony,

Na kanapkę jest krojony.

Mama daje go do zupy,

Robią z niego też keczupy. 

(pomidor)

By kanapka świeża wciąż była,

Mama do niej listki włożyła.

Chrupiące, zielone, pofalowane,

Prosto z zielonej główki zerwane. 

(sałata)

W strąkach zielony zapakowany,

Słodki, przez dzieci bardzo lubiany.

Kulki wewnątrz zdrowe są,

Czy już wiecie, jak go zwą? 

(groszek)

Skojarzenia
Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący 
podaje osobie siedzącej po jego pra-
wej stronie główkę kapusty, wypo-
wiadając słowo „warzywa”. Dana 
osoba mówi, z czym jej się ono 
kojarzy, np. „marchewka”, i podaje 
kapustę osobie siedzącej po prawej 
stronie. Kolejna osoba, przekazując 
kapustę, mówi, z czym jej się ko-
jarzy słowo „marchewka”, np. „po-
marańczowy”, itd. 

Zbieranie ziemniaków 
– zabawa
Animator dzieli dzieci na dwie 
drużyny. Każda z nich ma przed 
sobą koszyk z ziemniakami. 
Dzieci po kolei wrzucają po jed-
nym ziemniaku do worka, który 
znajduje się po przeciwległej stro-
nie. Wygrywa zespół, który naj-
szybciej przeniesie ziemniaki do 

worka. Można wprowadzać uroz-
maicenia zabawy, np. przenosze-
nie ziemniaka na głowie, skacząc 
na jednej nodze czy obiegając 
osoby ze swojej drużyny.

Słoneczniki – praca 
plastyczna 
Wychowawca zaprasza dzieci do 
wykonania obrazka przedstawia-
jącego słoneczniki. Na ciemnych 
kartkach dzieci wyklejają ziarna-
mi środek słonecznika. Następnie 
moczą stemple zrobione z  ziem-
niaków w farbie i robią płatki 
kwiatka. Stemplując, można rów-
nież zrobić łodygę. Gotowe prace 
umieszczamy na wystawie świe-
tlicowej.

Część końcowa

Dzieci siedzą w kręgu i po kolei 
kończą zdanie: „Moim ulubio-
nym warzywem jest…”.

Nauczyciel dziękuje wycho-
wankom za aktywność podczas 
zajęć i wspólną zabawę.

PAULINA WÓJKIEWICZ
BEATA TOBOŁA
nauczycielki świetlicy w Szkole 
Podstawowej w Kamionkach
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 SCENARIUSZE

Cele ogólne:

 • poszerzenie wiedzy na 

temat zjawisk jesiennych;

 • poznanie zasad łączenia 

barw;

 • rozwijanie wrażliwości 

artystycznej.

Cele szczegółowe:

Wychowanek:

 • wymienia zmiany, które 

zachodzą w przyrodzie 

jesienią;

 • tworzy barwy pochodne 

z barw podstawowych;

 • maluje liście, zmieszaw-

szy trzy kolory farb.

Metody pracy: 

 • podające: pogadanka, 

objaśnienie;

 • problemowe: gra dydak-

tyczna (burza mózgów);

 • eksponujące: wystawa, 

pokaz;

 • praktyczne: ćwiczenia 

przedmiotowe.

Formy pracy:

 • indywidualna;

 • zbiorowa.

Środki: 

 • jesienne liście;

 • samoprzylepne karteczki 

w trzech kolorach pod-

stawowych; 

 • farby (żółta, niebieska 

i czerwona);

 • tacki do farb;

 • pędzelki;

 • papierowe liście (z białe-

go bloku technicznego);

 • kubki z wodą;

 • papierowy pień drzewa 

i gałęzie.

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Część wstępna

Wprowadzenie w temat zajęć – 
rozmowy na temat jesieni. Przy-
kładowe pytania:
 • Kiedy rozpoczyna się kalenda-
rzowa jesień?

 • Jakie zmiany zachodzą w przy-
rodzie?

Część zasadnicza

Rozmowa na temat 
jesiennych barw
Prowadzący zadaje dzieciom py-
tania: 
 • Jakie kolory liści możemy 
dostrzec ?

 • Dlaczego coraz trudniej jest 
zaobserwować kolor zielony?

Następnie zapoznaje dzieci z za-
daniem:
„Na dzisiejszych zajęciach zamie-

nicie się w Panią Jesień. Waszym 

zadaniem będzie stworzenie ko-

lorowych liści przy użyciu farb. 

Ponieważ jednak jesteście bardzo 

pomysłowi i potraficie poradzić 

sobie w każdej sytuacji, otrzyma-

cie jedynie trzy barwy: żółtą, nie-

bieską i czerwoną”.

Rozmowa z uczestnikami: 
 • Jak myślicie, dlaczego wybrano 
te barwy?

 • Jak się je określa i dlaczego?
 • Co powstanie z połączenia 
barw: żółtej z czerwoną, 
niebieskiej z żółtą, czerwonej 
z niebieską? (Po uzyskaniu 
odpowiedzi wybrani uczniowie 
mieszają ze sobą podane kolory 
przed całą grupą.)

 • Jak myślicie, jak określa się 
barwy, które powstają ze zmie-
szania dwóch barw podstawo-
wych?

Królestwo kolorów – 
zabawa ruchowa
Dzieci zajmują miejsca w okręgu 
– siadają na dywanie. Jedno stoi 
i będzie rozpoczynało zabawę. 
Jego zadaniem będzie wymie-
nić nazwy dwóch kolorów, które 
występują w grupach, np. żółty 
i  niebieski. Dzieci będą wymie-
niać się miejscami. W tym cza-
sie stojące dziecko próbuje zająć 
wolne miejsce. Osoba, która nie 
zdąży, zostaje prowadzącym. 

Jeśli prowadzące dziecko wy-
powie słowa „królestwo kolo-
rów”, wszyscy szybko opuszczają 
swoje miejsca i siadają. Ten, kto 
nie znajdzie miejsca, prowadzi 
zabawę.

Jesienny liść – praca 
plastyczna
Wychowankowie mieszają otrzy-
mane barwy (żółtą, niebieską 
i czerwoną) i malują liście.

Wersja I: Dziecko maluje liście 
według własnego pomysłu.

MARTA BARSZCZOWSKA

Jaki kolor ma jesień? 
Scenariusz zajęć świetlicowych
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Wersja II: Zadaniem dziecka 
jest odzwierciedlenie barw, które 
znajdują się na  wybranym przez 
niego liściu.

Wskazówka: Warto, aby każ-
dy z  uczniów dostał swoją tackę 
z  trzema barwami, dzięki czemu 
będzie mógł je swobodnie mieszać. 

Część końcowa

Jesienne drzewo – 
wystawa prac
Nauczyciel przygotowuje na 
tablicy pień drzewa i gałęzie. 
Uczestnicy zajęć przywieszają 
swoje liście.

MARTA BARSZCZOWSKA
nauczycielka świetlicy  
w Szkole Podstawowej nr 231 
w Warszawie

Godło
Materiały:

 • wydrukowany lub 

narysowany kontur mapy 

Polski i głowy orła;

 • klej introligatorski;

 • folia aluminiowa;

 • plastelina;

 • farby plakatowe 

w kolorze czerwonym, 

białym i żółtym;

 • czarny flamaster;

 • nożyczki.

WYKONANIE

Przygotowujemy kolorowankę 
lub rysunek orła umieszczonego 
w  konturach Polski. Można go 
skomponować z dwóch elementów. 

Z plasteliny toczymy długie, 
nie za grube wałeczki i nimi wy-
klejamy nasze kontury. Wałecz-
ków nie dociskamy, żeby plasteli-
na nie zrobiła się płaska.

Następnie smarujemy klejem 
całość i nakładamy na nią folię 
aluminiową. Lekko dociskamy 

od dołu, kierując się w górę i de-
likatnie naciągając, aby nie zro-
bić dziur.

Gdy praca jest wyklejona, 
ostrożnie odcinamy nożyczkami 
nadmiar folii.

Żółtą farbką malujemy dziób 
i koronę (tylko w zagłębieniach, 
nie po plastelinie, aby zacho-
wać srebrny zarys). Tak samo 
malujemy głowę orła kolorem 
białym, a  czerwonym – środek 
Polski. Czarnym �amastrem ry-
sujemy oko.

Tą samą techniką można zreali-
zować wiele pomysłów:

JUSTYNA KULPIŃSKA

ZRÓB TO Z NAMI 
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 ZABAWY NA SZÓSTKĘ

J
esień najczęściej kojarzy się 
wszystkim z powrotem do 
nauki. Zbliżający się rok 

szkolny będzie bardzo trudnym 
okresem w szkole, a co za tym 
idzie, również w świetlicy, gdyż 
dzieci powrócą do niej po prawie 
półrocznej przerwie spowodowa-
nej koronawirusem. Przez ostatnie 
miesiące dla wielu wychowanków 
zatrzymał się okres socjalizacji, 
a  najbliższymi towarzyszami za-
baw byli mama, tata, brat, siostra, 
a  czasem pies. Dzieci same orga-
nizowały sobie czas wolny, dosto-
sowując go do siebie. Do szkoły 
wracają Zosie Samosie, Jasie Wę-
drowcy, Krzysie, Julcie, Maje… 
Każdy w ostatnim czasie bawił się 
sam, zadania odrabiał z  mamą, 
nie musiał wcześnie wstawać, 
a  tu w szkole jakieś zasady! „Jak 
to mam się podzielić?” „Dlaczego 
nie mogę teraz się bawić?” „Ja nie 
chcę słuchać teraz bajki ani opo-
wiadania! Nie chcę! Nie będę!”

Aby powrót o szkoły przyjął 
łagodniejszą formę, zachęcam do 
przygotowania się na pierwsze 
dwa tygodnie. Ważne jest zarów-
no przygotowanie psychiczne, jak 
i merytoryczne. Każdy z Was, 
nauczycieli świetlicy szkolnej, ma 
zbiór zabaw i zajęć integrujących. 
Ja zebrałam kilka w tym artykule. 

Na początek polecam dwie 
książki. 

Dorota Skwark, Tajemnice 
klubu dobre maniery
Z praktyki wiem, że nawet rodzi-
ce przyprowadzający dziecko do 
świetlicy zapominają o zwyczajo-
wym „dzień dobry”, dlatego war-
to o nim przypominać dzieciom. 
Polecam książkę Doroty Skwark 
Tajemnice klubu dobre maniery, 

w  której znajdziemy podpowie-
dzi, jak rozmawiać z dziećmi 
o  odpowiedniej postawie, poru-
szaniu się po szkole (niebieganiu) 
czy prawidłowej postawie pod-
czas siedzenia. Autorka porusza 
również tematykę bezpiecznego 
funkcjonowania na drodze i pra-
widłowej segregacji śmieci oraz 
radzi, jak należy się zachowywać 
przy stole, gdy jemy śniadanie 
bądź obiad. Wspaniały pomysł na 
zajęcia w świetlicy.

Marzena Żylińska, 
Życie to nie wyścigi
Kolejny tytuł warty polecenia to 
książka Marzeny Żylińskiej Ży-
cie to nie wyścigi, która przenosi 
czytelników na Piernikową Wy-
spę, gdzie bohaterowie – skrzaty 
– napotykają trudności, z którymi 
w  prawdziwym życiu muszą się 
mierzyć dorośli i dzieci. Uczą się 
rozpoznawać własne emocje i sobie 
z nimi radzić, a także jak nawią-
zywać kontakty, rozumieć innych 
i jak stawiać czoło przeciwnościom 
losu. Książka zawiera wiele bajek 
i zabaw dla dzieci. Warta wyko-
rzystania w świetlicy, w klasie czy 
podczas zajęć dodatkowych.

ZABAWY INTEGRUJĄCE 
GRUPĘ ŚWIETLICOWĄ 

Silni jak drzewo, 
pomocni jak dłonie, 
ochronni jak parasol

Materiały:

 • karteczki przylepne;

 • pisaki;

 • materiały plastyczne do 

wykonania wspólnej pracy.

Dzieci siedzą w kręgu. Osoba 
prowadząca zabawę rozdaje im 
karteczki i pisaki. Prosi każde-
go o zapisanie swojego imienia 
i pozytywnej cechy, która go cha-
rakteryzuje. Dla starszych dzieci 
można wprowadzić utrudnienie – 
zapisanie cechy na pierwszą literę 
imienia, np. Ania – aktywna, Bar-
tek – bohaterski itp. Inną opcją 
jest zapisanie cech wylosowanego 
kolegi lub koleżanki z grupy. 

Następnie wszyscy prezentu-
ją swoje cechy. W tym miejscu 
można zachęcić dzieci do wypo-
wiedzi na swój temat. Nauczyciel 
spisuje na planszy cechy grupy, 
po czym wszyscy wspólnie zasta-
nawiają się nad określającym ją 
symbolem, np. jeśli jesteśmy silni 
i mocni, będzie to drzewo, jeśli 
chętnie pomagamy – dłonie, a jeśli 
wzajemnie się chronimy – parasol. 
Można wymyślić swoje symbole, 
np. nawiązując do pory roku. Po 
dyskusji grupa rysuje swój symbol 
na arkuszu szarego papieru. 

Na koniec przyklejamy karteczki 
z imionami. Zabawę można po-
wtarzać cyklicznie i zmieniać jej 
symbol w miarę dojrzewania grupy.

Zapamiętaj, jak wyglądam

Materiały:

 • stoper;

 • kasztany lub żołędzie;

 • plastikowe kubeczki lub 

inne pojemniki. 

Uczestnicy chodzą po sali w rytm 
muzyki. Gdy utwór się skończy, 
mają za zadanie dobrać się w pary 
(dbamy o to, aby liczba dzieci była 
parzysta). Nauczyciel prosi, aby 

MONIKA KULKA

Jesienne zabawy integrujące
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uczniowie przez minutę przyglą-
dali się sobie i na znak „stop” od-
wrócili się do siebie plecami. Pro-
wadzący zadaje pytanie, np. „Czy 
twój partner ma na sobie niebieski 
sweter?”. Dobra odpowiedź pro-
mowana jest kasztanem rzucanym 
do pojemnika. Zabawa kończy się 
z chwilą znudzenia grupy.

Otwarta dłoń
Sadzamy grupę w kręgu na dy-
wanie. Animator wystawia swoją 
dłoń. Następnie najpierw zaciska 
jej palce, zachęcając uczestników 
do wymiany skojarzeń na temat 
zaciśniętej dłoni, po czym je roz-
kłada – ponownie prowokując 
uczniów do wypowiedzi. 

Nauczyciel prosi, aby każdy 
uczestnik zabawy wymyślił pięć 
pozytywnych cech (daje na to czas 
ok. 3 minut), a następnie demon-
struje dalszy przebieg zadania: 
należy wyciągnąć zaciśniętą dłoń 
i przedstawić się, wymieniając swo-
je cechy, np.: „Jestem pani Moni-
ka”. – Wyciągamy pierwszy palec. 
„Jestem mądra”. – Wyciągamy dru-
gi palec. „Jestem wesoła… – Wy-
ciągamy trzeci palec. – …zaradna 
… – Wyciągamy czwarty palec. 
– …sympatyczna… – Wyciągamy 
piąty palec. – …sumienna”. Na 
koniec machamy ręką do uczestni-
ków. Zabawa kończy się w momen-
cie, gdy wszyscy uczestnicy doko-
nają autoprezentacji. Gdyby któryś 
uczestnik miał problem z  wymie-
nieniem swoich pozytywnych cech, 
można poprosić grupę o pomoc 
albo podać swoje umiejętności, np. 
„Jestem najlepszym piłkarzem”, 
„Lubię czytać książki” itp.

Przeprowadź mnie

Materiały:

 • hula-hoop;

 • skakanki;

 • szarfy;

 • gazety;

 • krzesła. 

Uczestnicy zabawy dobierają się 
w pary (dbamy o to, aby liczba 
dzieci była parzysta). Uczniowie 
mają za zadanie pokonać w pa-
rach przygotowany wcześniej tor 
przeszkód. Trudność polega na 
tym, że jedna osoba ma zawiąza-
ne oczy, a druga jest jej przewod-
nikiem. Nie można się rozdzielać. 
Po przejściu toru przeszkód dzieci 
zamieniają się rolami. Gdy wszy-
scy wykonają zadanie, można 
sprowokować rozmowę na temat 
tego, w której roli czuły się pew-
niej, co było najtrudniejsze itp.

Mała olimpiada

Materiały:

 • hula-hoop lub pudełko;

 • suche liście;

 • żołędzie;

 • kasztany. 

Nauczyciel wita dzieci na jesiennej 
olimpiadzie. Zadaniem każdego 
uczestnika jest rzucić do pudełka 
bądź leżącego na podłodze hula-
-hoop kolejno: suchym liściem, żo-
łędziem i kasztanem (zestaw moż-
na mody�kować). Zabawę można 
wykonać indywidualnie lub w pa-
rach czy grupach. Po jej zakoń-
czeniu prowokujemy dyskusję na 
temat: „Dlaczego najgorzej rzucało 
się suchym liściem?”.

Jednominutowy 
sprawdzian słownictwa

Pomoce:

 • stoper.

Wychowankowie siedzą na dywa-
nie w okręgu. Wspólnie wybierają 
osobę, która weźmie udział w za-
bawie jako pierwsza, oraz sekun-
danta, którego zadaniem będzie 
rozpocząć zabawę. Sprawdzian 
słownictwa polega na tym, że se-
kundant daje sygnał: „Gotowy! 
Do startu! A!” (litery mają być 
wybierane losowo), a osoba wylo-
sowana wcześniej przez 1 minutę 
wymienia jak największą liczbę 
słów na daną literę (tutaj: A). Za-
pisujemy wyniki. 

Można wprowadzić mody�kację 
polegającą na tym, że jedna osoba 
w myślach mówi alfabet i na znak 
„stop” wypowiada na głos wylo-
sowaną literę. Można też przygo-
tować litery na kartkach i wrzucić 
je do kapelusza lub pudełka. Dla 
uczniów starszych można również 
utrudnić zadanie poprzez zawęże-
nie typu słów, np. do czasowni-
ków lub określeń jesieni.

MONIKA KULKA
pedagog w Szkole Podstawowej 
w Bojszowach

Literatura:

 • Bartl A., 1001 pomysłów na nudę, Warszawa: Wydawnictwo 

REA, 2009. 

 • Bleja-Sosna B., Żyć w radości. Ćwiczenia zapobiegające agre-

sji wzmacniające psychikę dziecka, Toruń: Wydawnictwo BEA 

Książki Edukacyjne, 2007. 

 • Bleja-Sosna B., Żyć w zgodzie. Zabawy zapobiegające agresji, 

Toruń: Wydawnictwo BEA Książki Edukacyjne, 2006.

 • Nolting H.P., Jak zachować porządek w klasie, Gdańsk: Gdań-

skie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2008.

 • Skwark D., Tajemnice klubu dobre maniery. Poradnik dobrego 

wychowania dla dzieci, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2010. 

 • Żylińska M., Życie to nie wyścigi, Toruń: Edukatorium, 2019. 
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Materiały:

 • CD z utworem Antonio 

Vivaldiego Cztery pory 

roku. Jesień;

 • komputer;

 • liście (np: klonu, dębu, 

kasztana);

 • tekturowe opakowania 

po jajkach – po dwa 

wieczka dla każdego 

uczestnika zajęć;

 • patyczki do szaszłyków; 

 • chusteczki higieniczne; 

 • farby plakatowe;

 • pędzle;

 • patyczki higieniczne; 

 • kubki na wodę.

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Zajęcia umysłowe

Dzieci zajmują miejsca na krze-
sełkach ustawionych w kręgu. 
Nauczyciel prosi, by pomachały 
do niego te, które: lubią słońce, 
czują się radosne, lubią jesień, lu-
bią spadające liście itp. 

Następnie układa na środku li-
ście. Zadaniem dzieci jest odgad-
nięcie, z jakiego drzewa spadły. 

Prowadzący włącza utwór An-
tonio Vivaldiego Cztery pory 
roku. Jesień. Prosi, aby dzieci 
przymknęły oczy, rozluźniły się 
i wyobraziły sobie jesień. Zadaje 
pytania:
 • Jaka jest jesień? 
 • Co się z nią kojarzy? 
 • Jakie kolory towarzyszą tej 
porze roku? 

 • Jak wyglądają jesienne drzewa? 
Jakie są liście? 

Gdy muzyka cichnie, każde 
dziecko ma szansę na swobodną 
wypowiedź. Nauczyciel zadaje 
pytania:
 • Czy trudno było sobie wyobra-
zić kolory jesieni? 

 • Jakie one były? 
 • Co czuliście?

Następnie prowadzący prezentu-
je na ekranie komputera jesienne 
pejzaże. Pyta dzieci o to, czy po-
dobają im się te widoki, a jeśli tak, 
to dlaczego. Prosi, by popatrzyły 
przez okno i zwróciły uwagę na 
pogodę oraz rosnące w pobliżu 
drzewa. W jakim kolorze są li-
ście? Co się z nimi dzieje? 

Zajęcia ruchowe

Tańczące liście – zabawa 
Dzieci siedzą w kręgu na krzeseł-
kach. Nauczyciel stoi na środku. 
Każdemu dziecku zostaje przypo-
rządkowany ustnie jeden z trzech 
rodzajów liści: dębu, klonu lub 
kasztana. Jeśli prowadzący po-
wie np. „liście klonu i dębu”, to 
te „liście” opuszczają swoje miej-
sca. Na hasło „tańczące liście” 
wszyscy zmieniają miejsca. Oso-
ba, która nie usiądzie, prowadzi 
zabawę. 

Zajęcia manualne

Dzieci zajmują miejsca przy sto-
likach, na których leżą przygo-
towane materiały do zajęć pla-
stycznych. 

Wychowawca zachęca je do ak-
tywności twórczej i omawia temat 
pracy plastycznej: „Jesienny widok 
z okna”. Podkreśla, że do pracy zo-
staną wykorzystane odpady, które 
teraz dostaną drugie życie. Za-
daniem dzieci jest namalowanie 
w oknie z opakowania po jajkach 
(por. zdjęcie) jesiennego pejzażu 
ze szczególnym zwróceniem uwa-
gi na jesienne barwy. Nauczyciel 
pokazuje, w jaki sposób można 
namalować liście patyczkami hi-
gienicznymi. Gdy farba wyschnie, 
prowadzący pomaga przyozdobić 
okna �ranką zrobioną z chuste-
czek higienicznych. 

Po skończonej pracy plastycznej 
dzieci sprzątają stoliki. 

Na zakończenie prowadzący 
dziękuje dzieciom za twórczy 
udział w zajęciach. Podkreśla, że 
był to pracowity czas i docenia 
efekt końcowy. Prace zostają wy-
eksponowane w widocznym miej-
scu w galerii świetlicowej. 

MAŁGORZATA LOTYCZ 
nauczycielka świetlicy w Szkole 
Podstawowej nr 391 w Warszawie

MAŁGORZATA LOTYCZ

Jesienny widok za oknem
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy 
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Apetyt na owoce 
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy

JOANNA HOFFMANN

Materiały:

 • wiersz Marcina Brykczyń-

skiego Apetyt na owoce; 

 • czerwony koszyczek;

 • kartoniki z nazwami 

owoców;

 • komputer z dostępem 

do internetu;

 • karton;

 • plastelina;

 • farby plakatowe; 

 • liście; 

 • papier kolorowy;

 • ołówek; 

 • nożyczki;

 • klej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Zajęcia umysłowe

Prowadzący opowiada dzieciom, 
że rośliny nie tylko są piękne 
i niezwykłe, ale także mogą być 
bardzo groźne. Następnie czyta 
im wiersz Marcina Brykczyń-
skiego Apetyt na owoce. W trak-
cie czytania animator prezentuje 
dzieciom kartoniki z nazwami 
trujących owoców i umieszcza je 
w czerwonym koszyczku. 
1 Jarzębina, jak korale; 

O jedzeniu nie myśl wcale. 

2 Kwiat konwalii owoc rodzi, 

Który pewnie ci zaszkodzi. 

3 Kto szkarłatny ognik widzi, 

Lepiej niech się zjeść go brzydzi.

4 Na wawrzynku wilczym łyku 

Nie ćwicz zębów ni przełyku. 

5 Cis owoce ma czerwone  

Łatwo otruć mogą one.

Po krótkim biegu nauczyciel zmie-
nia muchomora. Dzieci wybiegają 
na uprzednio wyznaczonym terenie.

Zajęcia manualne 

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy. 
Każda zajmuje miejsce przy wy-
znaczonym stoliku. Czekają tam 
na nie zgromadzone materiały 
plastyczne. 

Malowanie plasteliną
Dzieci szkicują na kartce mucho-
mora. Następnie delikatnie „ma-
lują” go plasteliną. 

Odbijanie z wycinaniem 
Dzieci odbijają na kolorowym li-
ście – to będzie tło. Podczas gdy 
tło wysycha, wycinają z papieru 
kolorowego trawę i muchomorki. 
Wszystko naklejają na tło. 

JOANNA HOFFMANN
nauczycielka świetlicy w Szkole 
Podstawowej w Bojszowach, 
redaktor naczelna „Świetlicy 
w Szkole” 

6 Gdzie obrazki są plamiste,  

Trzymaj z dala ręce czyste. 

Zajęcia komputerowe 

Nauczyciel dzieli dzieci na gru-
py. Każda z nich losuje kartonik 
z czerwonego koszyczka. Następ-
nie uczestnicy zajmują miejsca przy 
komputerach i próbują odszukać 
informacje o trujących owocach.

Przykład: 

Obrazki plamiste
W Polsce występuje na Po-

morzu Zachodnim. Roślina 

kwitnie w kwietniu-maju, 

a pod koniec lata dojrzewa-

ją jej owoce. Jest trująca. 

Przy okazji prowadzący przypo-
mina dzieciom, że w lesie można 
także spotkać inne trujące rośli-
ny, np. grzyby. 

Dzieci próbują je wymienić. 

Zajęcia ruchowe

Muchomor i muchy 
– zabawa bieżna
Wychowawca wybiera dziecko, 
które będzie muchomorem. Na ha-
sło „muchomor” wybrany uczest-
nik goni (bez łapania) kolegów 
i koleżanki – uciekające muchy. 
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 SCENARIUSZE

Materiały:

 • jabłko;

 • pytania; 

 • ilustracje liści;

 • podpisy liści;

 • czarny karton;

 • kolorowanki z liśćmi; 

 • nożyczki;

 • klej;

 • pastele olejowe. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Zajęcia umysłowe

Prawda czy fałsz? – zabawa 
Wychowawca zadaje następujące 
pytania. Jeśli dzieci uważają, że 
odpowiedź jest twierdząca, wstają 
z krzeseł, jeśli nie – nie ruszają się.
 • Czy jabłka rosną na jabłoni?
 • Czy winogrona są zielone?
 • Czy śliwka jest gorzka?
 • Czy gruszki rosną na wierzbie?
 • Czy kompot gotuje się 
z owoców?

 • Czy owoce są kwadratowe?

Jabłko – zabawa 
Dzieci siedzą w kole po turec-
ku. Podają sobie jabłko z rąk do 
rąk. W  momencie, gdy nauczy-
ciel mówi „lewo”, podają owoc 
w lewo, kiedy mówi „prawo” 
– w  prawą stronę, kiedy mówi 
„stop”, odpada dziecko aktualnie 
trzymające owoc.

Jesienny koszyk zagadek
Prowadzący pokazuje dzieciom 
koszyk, w którym znajdują się 
obrazki przedstawiające kawałki 
liści. Uczestnicy próbują odgad-
nąć, z jakiego drzewa one pocho-
dzą. Dla ułatwienia otrzymują 
kartoniki z napisami oraz zestaw 
atlasów drzew. 

Zajęcia ruchowe 

Wiatr i liście – 
zabawa ruchowa
Dzieci zostają podzielone na 
dwie grupy. Jedna grupa to li-
ście – jej członkowie trzymają li-

ście. Druga grupa to wiatry – jej 
członkowie mają przymocowa-
ne gumką do rąk paski bibuły. 
Na określony sygnał (uderzenie 
w tamburyno) liście wirują wo-
kół siebie, a  wiatry biegają na 
palcach w różnych kierunkach. 
Kiedy instrument milknie, wia-
try zatrzymują się, a  liście „spa-
dają” – dzieci przechodzą do 
przysiadu.

Zajęcia manualne 

Jesienne liście – 
praca plastyczna 
Prowadzący rozdaje dzieciom 
czarne kartki, wzory różnego 
rodzaju liści oraz pastele i prosi 
o wykonanie prac plastycznych 
przedstawiających jesienne liście.

BEATA KRASÓWKA
nauczycielka świetlicy  
w Szkole Podstawowej nr 5  
w Pyskowicach

BEATA KRASÓWKA

Jesienny czas
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy 
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ZRÓB TO Z NAMI 

Malowane kamienie

Liski

Materiały:

 • kamienie (najlepiej 

o szorstkiej, porowatej 

powierzchni);

 • farby;

 • pędzle;

 • zakrętki od butelek;

 • odrobina czerwonej 

plasteliny;

 • gotowe plastikowe oczy 

(dostępne w sklepach 

lub zestawach do 

prac plastycznych) lub 

namalowane mazakiem 

na papierze.

WYKONANIE

Malowanie kamieni nie musi 
sprowadzać się tylko do nakłada-
nia farby na powierzchnię kamie-
nia. Ten prosty pomysł na zajęcia 
plastyczne dla dzieci można połą-
czyć ze spacerem (czyli aktywno-
ścią fizyczną), mieszaniem farb 
i dyskusją na temat kolorów pod-
stawowych i pochodnych od nich. 
Rozmowa o różnych kształtach 

Materiały:

 • czarny karton;

 • pomarańczowy, biały 

i czarny papier kolorowy 

(ścinki); 

 • farby plakatowe;

 • biała i czarna kartka;

 • klej;

 • nożyczki. 

WYKONANIE

Dzieci rozpoczynają pracę od 
podmalowania tła na białej kart-
ce – będą to kolorowe plamy 
przypominające las malowane 
farbami plakatowymi w odcie-
niach zieleni.

Kiedy praca schnie, uczestnicy 
wydzierają małe kawałeczki po-
marańczowego i białego papieru 
kolorowego. Następnie wykonują 
rysunek schematyczny liska na 
czarnej kartce. Sylwetkę zwie-
rzęcia wyklejają ścinkami papie-
ru kolorowego. Gotowego liska 
wycinają, pozostawiając czarna 
obwódkę. 

Sklejanie elementów rozpoczy-
nają od obcięcia kartki z tłem 
(po ok. 1 cm z każdego boku). 
Tło naklejamy na czarny karton 
– w ten sposób otrzymają ramkę. 
Na tło naklejają sylwetkę lisa. 

KLAUDIA PACŁAWSKA
nauczycielka świetlicy w Szkole 
Podstawowej nr 158 w Krakowie

(geometrycznych i nie tylko) po-
budzi dziecięcą wyobraźnię i za-
chęci je do postrzegania rzeczywi-
stości w dużo bogatszy sposób. 

Kamienie, szyszki i liście moż-
na znaleźć wszędzie. Trzeba tylko 
nauczyć się widzieć w nich poten-
cjał do stworzenia kolejnych pro-
jektów plastycznych. Podnosząc 
kolejne kamienie, oglądamy ich 
kształt i wyobrażamy sobie, co 
mogą przypominać. 

Malowanie kamieni rozpoczy-
namy od mieszania trzech pod-
stawowych kolorów: niebieskie-
go, żółtego i czerwonego. Celowo 
nie używamy wielu farb. Ekspe-
rymentowanie z barwami bardzo 
fascynuje dziecko. Farbę, dość 
mocno rozwodnioną, nanosimy 
na kamień. Mokra powierzchnia 
kamienia wygląda atrakcyjnie, 
dlatego stawiamy gotową pracę 
na zakrętce od butelki, by wy-
schła. Farba wnika w kamienne 
pory i nabiera zupełnie nowego 
odcienia. Po całkowitym wy-
schnięciu przyklejamy na kamień 
elementy z plasteliny oraz plasti-
kowe oczka. 

MAŁGORZATA  
BIAŁECKA-HARDES
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 SCENARIUSZE

Detektywi w parku
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy 

JOANNA HOFFMANN

Materiały:

 • tablice; 

 • koperty ze zdjęciami;

 • koperta z zadaniem; 

 • biały karton;

 • czerwony papier kolo-

rowy; 

 • klej;

 • czarny mazak; 

 • ścinki białego papieru;

 • nożyczki;

 • biała i czerwona farba 

plakatowa. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Zajęcia umysłowe 

Prowadzący zaprasza dzieci na 
zewnątrz szkoły. Wyznaczono 
tam specjalną trasę oznaczo-
ną tablicami przytwierdzonymi 
do drzew. Tablice muszą być 

 • największe jezioro w naszym 
kraju – Śniardwy;

 • największe miasto – Warszawa. 

W ostatniej kopercie znajduje się 
polecenie: „Zabierz ze sobą 5 naj-
piękniejszych liści”. 

Po zebraniu wszystkich kopert 
dzieci gromadzą się w kole i wspól-
nie omawiają zebrane „skarby”. 

Zajęcia manualne 

Biało-czerwone drzewka1

Dzieci zajmują miejsca przy sto-
liczkach. Ich pierwszym zada-
niem jest pomalowanie zebranych 
liści na dwa kolory: biały i czer-
wony – w takim układzie, jak �a-
ga państwowa. Liście odkładamy 
do wyschnięcia. 

Dzieci otrzymują biały karton 
oraz kawałek czerwonego pa-
pieru, które muszą nakleić obok 
siebie. Następnie ze ścinków bia-
łego papieru wycinają pnie drzew 
i  kwiaty. Pnie naklejają na czer-
woną warstwę oraz dorysowu-
ją mazakami czarne kreski. Na 
koniec przyklejają pomalowane 
liście oraz białe kwiaty. 

Gotowe prace wychowawca 
umieszcza w galerii świetlicowej. 

JOANNA HOFFMANN
nauczycielka świetlicy w Szkole 
Podstawowej w Bojszowach, 
redaktor naczelna „Świetlicy 
w Szkole” 

1  Pomysł na pracę plastyczną za-
czerpnięto ze strony facebookowej 
Twórcza Świetlica.

umieszczone tak, żeby od jed-
nego oznaczonego drzewa było 
widać kolejną tablicę. Taka tra-
sa nie powinna mieć więcej niż 
10 oznakowanych punktów. 

Jeżeli będzie zbyt dużo dzieci, 
można wyznaczyć kilka tras (ko-
lorowe tablice). 

Na każdej z tablic została 
umieszczona koperta ze zdjęciem 
i z opisem. W ten sposób na koń-
cu trasy dzieci dowiedzą się, co 
jest „naj” w Polsce, np.
 • najdłuższa rzeka – Wisła;
 • najstarsze na świecie góry – 
Góry Świętokrzyskie; 

 • największy drewniany kościół 
na świecie – Kościół Pokoju 
w Świdnicy;

 • najstarsza i największa kopal-
nia soli na świecie – Wieliczka; 

 • najwyższy szczyt – Rysy;
 • najstarsza latarnia polskiego 
wybrzeża – w Rozewiu;

 • najgłębsze jezioro w Polsce – 
Hańcza; 
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ZRÓB TO Z NAMI 

JOANNA ZEGAN 

Pajączki w lesie

Materiały:

 • kasztany;

 • kolorowe druciki 

kreatywne;

 • różnokolorowy papier;

 • klej termotopliwy;

 • ruchome oczka;

 • taśma dwustronnie 

klejąca; 

 • klej szkolny;

 • szary papier/ torebka 

z szarego papieru;

 •  tekturka.

WYKONANIE

Przed rozpoczęciem zajęć na-
uczyciel wykonuje w kasztanach 
dziurki, w które dzieci będą wkła-
dać druciki kreatywne, wykonu-
jąc odnóża pająka. 

Zabawa ta składa się z dwóch 
części – pierwsza to wykonanie 
pająków, druga zaś to przygoto-
wanie jesiennego lasu, w którym 
nasze pajączki zamieszkają.

Pajączki 
Przygotowujemy na stolikach nie-
zbędne materiały. Każde dziecko 

wybiera sobie druciki kreatywne 
w dowolnym kolorze i formuje 
z nich odnóża pająka, wkłada-
jąc druciki w wydrążone otwory 
w kasztanach. Następnie dobiera 
dowolną wielkość oczek. 

Gdy dzieci już mają zaprojek-
towane swoje pająki, podchodzą 
do stanowiska, gdzie przygoto-
wany jest pistolet z klejem ter-
motopliwym. Nauczyciel trwale 
skleja ze sobą wszystkie elemen-
ty. Pajączki gotowe. 

Jesienny las 
Dzieci ugniatają i formują z sza-
rego papieru drzewo, wykorzy-
stując tekturkę do wykonania 
jego podstawy – taśmą dwu-
stronną przyklejają bądź okleja-

ją tekturę szarym papierem (ich 
pomysłowość podpowie im, jak 
uformować drzewko). Gdy drze-
wo jest przytwierdzone do pod-
stawy, zabierają się do wycinania 
i przyklejania listków. To czas na 
swobodną pracę uczniów. Każde 
drzewko jest piękne i każde jest 
inne, tak jak w lesie.

 Gdy drzewa są gotowe, usta-
wiamy wszystkie w wybranym 
miejscu. Układamy wcześniej 
wykonane pajączki i oto jesienna 
dekoracja gotowa. 

JOANNA ZEGAN
kierownik świetlicy w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
w Zaklikowie

Literatura:

 • Angelika, Zwierzątka z kasztanów: małpka, sowy i pająki, 

DzieciakiwDomu.pl, https://dzieciakiwdomu.pl/2017/09/

zwierzatka-z-kasztanow-malpka-sowy-i-pajaki.html (dostęp: 

24.07.2020).

 • Paper Craft, PikadillyCharm.blogspot.com, http://pikadilly-

charm.blogspot.com/search/label/Paper%20Craft (dostęp: 

24.07.2020).
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 WARSZTAT PRACY

D
ziecięce masażyki to nie 
tylko wspaniały sposób 
na odpoczynek przed 

czy po lekcjach, ale również cie-
kawe urozmaicenie zajęć świe-
tlicowych. Pomogą one każde-
mu dziecku w skupieniu uwagi, 
uspokojeniu się i zrelaksowaniu. 

Doznania są przyjemne i wyra-
ziste, zatem silnie przyciągają 
uwagę najmłodszych, powodu-
jąc, że koncentrują się oni na 
sobie, swoich ciele i odczuciach 
swojego organizmu, dzięki cze-
mu uspokajają się i wyciszają. 
Zabawa łączy uczestniczące 

w nim osoby i ułatwia kontakty 
interpersonalne.

Dzieci siedzą w okręgu zwróco-
ne bokiem do jego środka. Każ-
dy masuje plecy osoby siedzącej 
przed sobą, powtarzając gesty 
wykonywane przez nauczycielkę 
i słuchając tekstu wiersza.

MAGDALENA SYGUŁA-IWANIUK

Wierszyki na dziecięce masażyki

Motyl

Wykonywane ruchy Wypowiadane słowa

Siedzimy plecami do kolegi/koleżanki. Rysujemy 

na plecach linie faliste całymi dłońmi.
Ach, motylku, jak ty fruwasz,

Głaszczemy po głowie. Ładnym oczkiem do mnie mrugasz.

Wsuwamy dłoń pod jedną pachę, pod drugą pachę, 

pod kołnierz.
„Lecę sobie tu i tam,

Lekko przykładamy opuszki palców wskazujących 

do pleców .
Zgrabną nóżkę sobie mam.

Masujemy plecy ruchem okrężnym. Leciuteńko tańczę w kwiatach,

Przykładamy obie dłonie do pleców i przesuwamy 

je od ich dolnej części ku górnej.
Skrzydełkami sobie macham.

Głaszczemy po plecach. A gdy na kwiatowym pyłku siadam,

Dmuchamy delikatnie najpierw w jedno, a potem 

w drugie ucho.
Grzecznym dzieciom bajki opowiadam”.
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WARSZTAT PRACY 

Stonoga

Wykonywane ruchy Wypowiadane słowa

Kroczymy palcami po plecach, z wyczuciem przyci-

skamy do nich opuszki palców.
Szła raz stonoga drogą

Lekko stukamy w plecy dłońmi zwiniętymi w pięści. I stukała jedną obutą nogą.

Powoli kroczymy po plecach dwoma palcami.
Druga była kulawa,

Więc szła, ale była niemrawa.

Lekko stukamy wszystkimi palcami obu rąk od dołu 

do góry pleców.

Trzecia noga wybrała się boso,

Najlepiej jej się biegało po trawie z rosą.

Masujemy plecy ruchem okrężnym.

Poszczypujemy plecy w różnych miejscach.

Czwarta była cała czerwona,

Bo została pokrzywą poparzona.

Głaszczemy po plecach.
A piąta? Piąta szła jak dama,

Bo myślała, że jest sama.

Pociąg

Wykonywane ruchy Wypowiadane słowa

Bokiem dłoni rysujemy na plecach linie wzdłuż 

kręgosłupa.
Jedzie pociąg po szynach.

Z wyczuciem naciskamy plecy wewnętrzną stroną 

na przemian jednej i drugiej dłoni.
Od ciężarów aż się ugina.

Lekko stukamy w plecy dłońmi zwiniętymi w pięści.
W pierwszym wagonie 

Tupią głośno słonie.

Szybko naśladujemy skoki dłonią na plecach. W drugim małpy żwawo skaczą.

Kroczymy palcami po plecach, z wyczuciem przy-

ciskamy do nich opuszki palców wskazujących 

i środkowych.

W trzecim żółwie cicho płaczą.

Drapiemy delikatnie. W czwartym koty drapią.

Poklepujemy plecy całymi dłońmi. W piątym konie chrapią.

Z wyczuciem klepiemy po plecach dłońmi zwinięty-

mi w pięści.
W szóstym zebra stuka kopytem.

Głaszczemy po plecach. W siódmym ptaki budzą świergotem.

Kołyszemy kolegą lub koleżanką, trzymając jego lub 

ją za barki.
Cały pociąg mocno się kiwa.

Kładziemy dłonie na plecach. To symfonia dźwięków prawdziwa.

MAGDALENA SYGUŁA-IWANIUK
nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej nr 50 w Białymstoku
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 KALENDARIUM

Blok tematyczny Zadania dydaktyczno-wychowawcze Sposoby realizacji

Żołna 

rozpoznająca 

jadowite owady

Rozpoznawanie gatunków drzew owo-

cowych po kolorze i kształcie kwiatów.

Rozwijanie poczucia piękna i harmonii 

w przyrodzie.

Poznanie cyklu rozwojowego motyla.

Poznanie znaczenia owadów w sa-

downictwie – zapylanie.

Przedstawienie przyrody w sposób 

plastyczny.

Pszczoły przy pracy – wysłuchanie i analiza tekstu 

M. Kownackiej. 

Ciekawostki z życia pszczół – prezentacja. 

Żołna jako rozpoznająca jadowite owady – pokaz 

fotograficzny. 

Pszczoła z papierowej rolki – praca plastyczna.

Z kamerą wśród pszczół – oglądanie filmu rysunkowego. 

Tańczące kolory – malowanie na mleku (doświadczenie). 

Pszczoły – nauka piosenki. 

Jabłonka – od kwiatka do owocu (prezentacja). 

Wycieczka do sadu. 

Magiczna gąsienica (magia natury – czyli jak 

z gąsienicy powstaje piękny motyl) – film edukacyjny. 

Kwitnący sad – wyklejanka z bibuły.

Trznadel – ptak 

krajobrazu 

rolniczego

Kształtowanie postawy troski 

o środowisko naturalne – zachęcanie 

do segregowania śmieci i dbałości 

o czystość otoczenia. 

Prawidłowe odżywianie się.

Poznanie sensu powiedzeń 

„w zdrowym ciele, zdrowy duch”, 

„czystość to

zdrowie”, „sport to zdrowie”.

Wdrażanie dzieci do szanowania 

środowiska naszej planety Ziemi.

To, co lepsze od lizaków – wysłuchanie i analiza 

tekstu M. Kownackiej. 

Trznadel – ptak krajobrazu rolniczego (prezentacja 

Genial.ly, oglądanie filmu przyrodniczego). 

Jeden pstryk – nauka piosenki. 

Jak segregujemy śmieci? – zabawa dydaktyczna. 

Shisima – wykonanie gry planszowej 

z wykorzystaniem nakrętek od butelek.

Ptaszki na palec – wykonanie papierowej zabawki. 

Ptasia olimpiada – gry i zabawy ruchowe.

Pliszka biegająca 

za samochodami

Kształtowanie postawy odpowiedzial-

nego opiekuna zwierząt.

Uwrażliwienie na los porzuconych 

zwierząt domowych.

Rozwijanie umiejętności opisywania 

zwierząt.

Wdrażanie do angażowania się w po-

moc przy opiekowaniu się zwierzętami.

Nauka elementarnych zasad postępo-

wania ze zwierzętami domowymi.

Podejmowanie działalności plastycz-

no-technicznej, stosowanie różnorod-

nych technik.

Kocie, czy słyszysz? – wysłuchanie i analiza wiersza 

M. Kownackiej.

Kotek i krówka – nauka piosenki. 

Pliszka biegająca za samochodami – prezentacja 

multimedialna. 

Leśny budzik – oglądanie filmu przyrodniczego. 

Oglądanie filmu z serii „Przygody Zająca Poziomki” 

Jak uratowałem pliszkę. 

Sposoby opieki nad zwierzętami domowymi – 

pogadanka uzupełniona fotografiami. 

Kotki – modelowanie z plasteliny. 

Buldog – zabawa ruchowa na boisku. 

Piesek – zabawka z płyty CD. 

Zapoznanie z deklaracją młodego przyjaciela 

zwierząt – prezentacja.

JOANNA HOFFMANN

Maj

Na gałązce usiadł ptak…
Plan pracy świetlicy rozwijający zainteresowania przyrodnicze dzieci (cz. 4)
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Blok tematyczny Zadania dydaktyczno-wychowawcze Sposoby realizacji

Kruk – wyższa 

forma życia

Rozbudzenie uczucia szacunku 

i miłości do matki, uświadomienie 

konieczności niesienia jej pomocy.

Uświadomienie znaczenia 

systematycznego uczenia się 

i osiągania dobrych wyników w nauce 

w celu zrealizowania swych zamierzeń 

związanych z wyborem zawodu.

Zapoznanie z różnymi zawodami, budze-

nie szacunku do ludzi różnych profesji.

Rozwijanie ciekawości w poznawaniu 

otaczającego świata i w dążeniu 

do prawdy.

Łupina orzecha – wysłuchanie i analiza tekstu G. Kas-

depke (Niezwykłe przygody detektywa Pozytywki). 

Kruk – wyższa forma życia – prezentacja 

multimedialna. 

Kruk i lis – oglądanie kreskówki. 

Maszeruje wiosna – nauka piosenki. 

Prezentacja wierszy o mamie – wybór 

najciekawszego i nauka na pamięć. 

Portret mamy – zabawa komputerowa. 

Tulipany dla mamy – laurka z elementami origami 

z kwadratów. 

Kupony na Dzień Mamy – kolorowanka. 

Lustrzany labirynt – zabawa ruchowa z lusterkiem.

Blok tematyczny Zadania dydaktyczno-wychowawcze Sposoby realizacji

Kukułka – 

mieszkanka 

zegara

Zapoznanie się z życiem i wyglądem 

dzieci z różnych stron świata. 

Podkreślenie znaczenia przyjaźni 

międzynarodowej.

Zachęcanie do koleżeństwa, 

wzajemnej pomocy i życzliwości 

podczas zabaw. 

Uświadomienie dzieciom, czym jest 

tolerancja.

Kształtowanie umiejętności rywalizacji 

sportowej zgodnie z zasadą fair play. 

Poznanie znaczenia poszczególnych 

imion.

Kukułki – wysłuchanie i analiza wiersza M. Kownackiej. 

Oglądanie filmu z serii o Żwirku i Muchomorku Zegar 

z kukułką. 

Prezentacja zegarów – porównywanie. 

Wycieczka do zegara słonecznego – próba 

odczytania godziny. 

Kukułeczka – nauka piosenki.

Czy kukułka jest wyrodną matką? – burza mózgów. 

Sąd nad kukułką – zabawa. 

Projektowanie tarczy zegara – twórczy recykling. 

Skaczące ziarenka – zabawa ruchowa. 

Moje imię – zabawa integracyjna. 

Jak świętujemy Dzień Dziecka w różnych krajach? – 

prezentacja multimedialna. 

Przypomnienie praw i obowiązków dziecka – zabawa 

fotograficzna. 

Wielka piątka, czyli dzieci, które zmieniły świat – 

prezentacja.

Mewa śmieszka 

– morska wronka

Zapoznanie dzieci z rodzajami map 

i z globusem.

Budzenie zainteresowań krajoznaw-

czych.

Poznanie i utrwalenie pojęć związa-

nych z morzem. 

Kształtowanie umiejętności planowa-

nia i obserwacji.

Podkreślanie odpowiedzialności czło-

wieka za środowisko naturalne.

Utrwalenie postaw związanych 

z bezpieczeństwem podczas kąpieli 

w morzu. 

Dlaczego żaba zakład przegrała? – wysłuchanie 

i analiza tekstu M. Kownackiej.

Oglądanie filmu z serii o Bobie Budowniczym 

Wywrotek i mewia niespodzianka. 

Morskie plotki – nauka piosenki.

Mewa śmieszka – morska wronka – prezentacja 

multimedialna. 

Łabędź – praca z papierowego talerzyka. 

Wycieczka – obserwowanie ptaków. 

Podróż po Polsce – prezentacja multimedialna. 

Wakacje nad morzem – rozwiązywanie krzyżówek 

i rebusów, przypomnienie zasad bezpieczeństwa, 

Latarnie morskie – wirtualny spacer brzegiem 

Bałtyku, rozmowa o latarniach i ich znaczeniu. 

Żaglowiec – łączenie różnych materiałów.

Maj cd.

Czerwiec
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Blok tematyczny Zadania dydaktyczno-wychowawcze Sposoby realizacji

Lelek – dojący 

kozy

Przypomnienie i poszerzenie wiedzy 

na temat zjawisk przyrodniczych 

typowych dla lata. 

Zapoznanie z tradycją Nocy 

Świętojańskiej. 

Zachęcanie do samooceny, 

dostrzeganie swoich mocnych 

i słabych stron. 

Zwrócenie uwagi na możliwość 

wykorzystania w twórczości inspiracji 

motywami ludowymi. 

Wdrażanie dzieci do wyrażania 

własnych opinii oraz szanowania opinii 

innych ludzi.

Pobudzenie ciekawości poznawczej.

Noc Świętojańska – rozmowa z dziećmi.

Lelek zwyczajny – oglądanie filmu przyrodniczego. 

Próba wyjaśnienia nazwy: lelek kozodój. 

Jak się zachować? – rozwiązywanie łamigłówek. 

Kwiat paproci – oglądanie bajki rysunkowej 

na motywach tekstu J.I. Kraszewskiego. 

Polska wycinanka ludowa – zabawa plastyczna 

z wykorzystaniem ozdobnych papierów do pakowania 

prezentów. 

Nasze góry piękne i niebezpieczne – prezentacja 

multimedialna. 

Piłka w tunelu – zabawa ruchowa. 

Dzień Taty – nauka prostych sztuczek magicznych.

Dudek – 

właściciel 

pięknego czubka

Rozwijanie umiejętności decydowania 

o swoich zainteresowaniach. 

Umiejętność podejmowania decyzji co 

do spędzania czasu wolnego. 

Rozwijanie wyobraźni twórczej za 

sprawą samodzielnie wykonanej kartki. 

Rozwijanie zachowań empatycznych. 

Zachęcanie do aktywnego 

wypoczynku w czasie wakacji. 

Wdrażanie do zachowania godnej 

postawy na obozach i koloniach.

Dudek – właściciel pięknego czubka – prezentacja 

multimedialna. 

Podróże małe i duże – nauka piosenki.

Którędy należy uciekać? – zagadki dla dzieci. 

Dudek i przyjaciele – oglądanie filmu przyrodniczego. 

Bezpieczne wakacje – przypomnienie 

najważniejszych zasad (burza mózgów). 

Etyka: magiczne słowa znamy – zabawa dydaktyczna. 

Najciekawsze zakątki Polski – wędrówka 

multimedialna. 

Moje wymarzone wakacje – technika dowolna. 

Znamy polskie ptaki – turniej przyrodniczo- 

-ekologiczny. 

Czerwiec cd.

JOANNA HOFFMANN
nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej 
w Bojszowach, redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole”

Prezentacje o ptakach:

 • http://swietlicowykramik.blogspot.com
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ZRÓB TO Z NAMI 

AGNIESZKA SZEWCZYK

Jesienne kwiaty z włóczki

Materiały:

 • kolorowa włóczka;

 • krosno;

 • klej termotopliwy; 

 • nożyczki;

 • kartka papieru z bloku 

technicznego. 

Opcjonalnie:

 • przyrząd do wykonywa-

nia pomponów;

 • szydełko;

 • kawałek tekturki. 

WYKONANIE

Pracę zaczynamy od zrobienia na 
krośnie wazonu lub koszyczka, 
w którym będą kwiaty. Opis wy-
konania krosna z tektury i sposobu 
tkania możemy znaleźć pod adre-
sem: https://kz1.pl/11336/jak-zro-
bic-krosno-domowym-sposobem.

Następnie przystępujemy do 
zrobienia kwiatów pomponów. 
Możemy wykorzystać w tym celu 
przyrząd do wykonywania pom-
ponów bądź dwa kawałki karto-
nika. Łodygi kwiatów możemy 
zrobić szydełkiem albo w  formie 
uplecionego warkocza z wełny. 
Na koniec wszystko przyklejamy 
na kartkę papieru technicznego. 

W tej pracy plastycznej możemy 
wprowadzić dowolne mody�kacje, 
wykorzystując materiały dostępne 
pod ręką. Zamiast na krośnie mo-
żemy zrobić wazon lub koszyczek 
na szydełku czy wykleić je z nitek 
wełny bezpośrednio na kartonie. 
Klej termotopliwy możemy zastą-
pić klejem uniwersalnym do prac 
plastycznych. Warto wykorzysty-
wać też rzeczy do recyklingu.  

Wszystko dostosowujemy do 
możliwości dziecka i tego, czym 
dysponujemy. Pomysłowość spra-
wia, że każda praca staje się wy-
jątkowa i niepowtarzalna. 

AGNIESZKA SZEWCZYK
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Witajcie w świetlicy
Scenariusz zajęć świetlicowych

PAULINA CYSAK 

Cele ogólne:

 • przełamanie pierwszych 

lodów – budowanie więzi 

i integracji w grupie;

 • lepsze poznanie osób 

należących do grupy; 

 • kształtowanie postawy 

akceptacji oraz szacunku 

do siebie i innych.

Cele szczegółowe:

Wychowanek: 

 • odkrywa wspólne cechy 

z innymi członkami 

grupy; 

 • poznaje swoje mocne 

i słabe strony; 

 • zdobywa wiedzę na te-

mat tego, jak postrzegają 

go inni ludzie; 

 • kształtuje poczucie wła-

snej wartości; 

 • kształtuje postawę bycia 

życzliwym i tolerancyj-

nym wobec drugiego 

człowieka. 

Metody pracy: 

 • zadaniowe;

 • aktywizujące;

 • słowne;

 • ekspresja. 

Formy pracy:

 • indywidualna;

 • zbiorowa.

Środki: 

 • odtwarzacz płyt CD;

 • płyta CD ze skoczną 

animacyjną muzyką; 

 • ...ma bluzę z kapturem lub bez 
jak ty.

 • ...jest tego samego wzrostu co ty.
 • ...ma spodnie z tego samego 
materiału co ty. 

Moje prawe miejsce 
obok jest puste
W celu zapamiętania swoich 
imion nauczyciel proponuje dzie-
ciom zabawę, dzięki której zrobią 
to znacznie szybciej. 

Zabawa ta polega na tym, że 
wszyscy uczestnicy siedzą w krę-
gu na krzesełkach. Jedno miejsce 
pozostaje puste. Osoba, która ma 
to miejsce po swojej prawej stro-
nie, mówi: „Moje prawe miejsce 
obok jest puste i zapraszam na 
nie… (tu podaje imię dziecka, 
które zapamiętała, lub wskazuje 
na cechy charakterystyczne wy-
glądu dziecka, które chce zapro-
sić, a którego imienia nie pamię-
ta)”. Zanim zaproszona osoba 
usiądzie na swoim nowym miej-
scu, głośno i wyraźnie wszyst-
kim się przedstawia. Następnie 
kolejne dziecko, która ma obok 
siebie prawe wolne miejsce, kon-
tynuuje zabawę.

A kto urodził się w maju…
Kolejną cieakawą zabawą jest 
„a kto urodził się w maju…”. 

W zabawie tej prowadzący wy-
mienia jakieś cechy i od razu wy-
daje „polecenie”. Uczestnicy, któ-
rych ono dotyczy, powinni wstać 
ze swoich miejsc, wykonać je 
i usiąść. Przykładowe polecenia to:
 • Kto ma niebieskie oczy, niech 
trzy razy zamruga powiekami

 • Kto jest wyższy niż metr 

 • kartki A4;

 • kolorowe kredki lub 

mazaki; 

 • krąg ustawiony z krze-

sełek. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Część wstępna 

Dzieci stoją w dużym kole. Na-
uczyciel serdecznie wita wszyst-
kich i zaprasza do wspólnej zaba-
wy, przedstawiając temat zajęć. 

Część zasadnicza 

Animator proponuje dzieciom 
różne zabawy na zapoznanie 
grupy. 

Poszukaj kogoś…
Zabawa „poszukaj kogoś” odby-
wa się przy muzyce. Dzieci w cza-
sie rozbrzmiewania utworu mu-
zycznego chodzą po sali. Kiedy 
muzyka milknie, mają za zadanie 
wykonać polecenie nauczyciela: 
„Znajdź kogoś, kto…
 • ...ma włosy tej samej długości 
co ty.

 • ...ma nos tego samego kształtu 
co ty.

 • ...ma dłoń tej samej wielkości 
co ty.

 • ...ma ręce tej samej długości 
co ty.

 • ...ma nogę tej samej długości 
co ty.

 • ...ma stopę tej samej wielkości 
co ty.
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wstanie i zrobi pięć przysiadów 
i pięć pajacyków.

Przykłady w tej zabawie można 
mnożyć i mnożyć. Zabawa po-
winna przebiegać szybko i trwać 
dopóty, dopóki dzieci się nią nie 
znudzą.

Ludzie do ludzi
„Ludzie do ludzi” to zabawa ru-
chowa, do której niezbędne bę-
dzie wykorzystanie odtwarzacza 
CD oraz płyty z jakąś skoczną 
muzyką. Polega ona na tym, że 
dzieci rozsypują się po sali i poru-
szają w rytm muzyki, tj. skaczą, 
obracają się i przemieszczają – 
cały czas pozostają w indywidu-
alnym ruchu, zwracając jedynie 
uwagę na to, by nikogo nie po-
trącić i nie zrobić krzywdy innym 
uczestnikom. 

Gdy muzyka cichnie, prowa-
dzący wydaje polecenie brzmiące 
np. „łokcie do łokci”. Wówczas 
dzieci mają za zadanie jak naj-
szybciej znaleźć parę i zetknąć się 
z osobą, z którą akurat się dobiorą 
łokciami. Zabawa powinna wciąż 
wprowadzać nowe elementy za-
skakujące uczestników, np.: „ko-
lana do kolan”, „pięty do pięt”, 
„nosy do nosów”, „koniuszki 
palców lewej ręki do koniuszków 
palców lewej ręki” itd. 

Zabawę kończy polecenie „lu-
dzie do ludzi”, kiedy dzieci po-
winny stworzyć krąg. Należy je 
poprosić, aby starały się zapamię-
tać, z kim stawały się parą, gdyż 
nauczyciel może wydawać polece-
nia wtórnie i wtedy należy odna-
leźć swoją parę od łokci czy nosów.

Podaję ci…
W zabawie „podaję ci…” bio-
rą udział wszystkie dzieci wraz 
z  nauczycielką, która ją inicjuje, 
wskazując, jak prawidłowo wyko-
nać polecenia. 

Wszyscy stoją lub siedzą w krę-
gu. Jest to zabawa pantomimicz-
na polegająca na tym, aby speł-
niać polecenia wydawane przez 

prowadzącego. Polecenia to np.:
 • Podaję ci bardzo kruchą 
�liżankę z porcelany po mojej 
prababci. Bardzo proszę, uwa-
żaj, aby się nie stłukła. (Każdy 
z niezwykłą ostrożnością od-
biera i podaje dalej �liżankę).

 • Podaję ci kolczastą różę.
 • Podaję ci kłębek puszystej 
wełny.

 • Podaję ci coś, co bardzo brzyd-
ko pachnie.

 • Podaję ci ciężką marynarską 
linę.

 • Podaję ci gorący garnek.
 • Podaję ci wielki prezent.
 • Podaję ci smycz z dużym psem, 
który ciągle się wyrywa.

W otwartym kręgu
„W otwartym kręgu” to kolejna 
zabawa na przełamanie lodów 
w grupie. Uczestnicy siedzą w krę-
gu i kończą zdania, które zaczyna 
prowadzący. Dobrze, żeby każde 
dziecko mogło się wypowiedzieć. 
Dzięki temu zadaniu może rów-
nież sprawdzić, kto jeszcze z klasy 
myśli podobnie jak ono samo. 

Przykładowe zdania to:
 • Gdybym miał/miała coś zmienić 
w swoim życiu, to byłoby to…

 • Gdybym był/była jakimś 
przedmiotem, to byłby to…

 • Gdybym był/była kwiatem, to 
byłby to…

 • Gdybym wygrał/wygrała 100 
tys. zł, to…

 • Denerwuję się, kiedy…
 • Oczekuję od siebie, że stanę się 
bardziej…

 • Gdybym mógł/mogła być kimś 
sławnym, to byłbym/była-
bym… 

 • Boję się…, ponieważ…
 • Gdybym mógł/mogła zmie-
nić jedną rzecz na świecie, to 
byłoby to…

 • Gdybym był/była owocem, to 
byłby to…

 • Gdybym był/była zwierzęciem, 
to byłoby to…

 • Gdybym mógł/mogła coś 
zmienić w swoim życiu, to…

Należy zaznaczyć uczestnikom, 

osiem, niech woła bardzo gło-
śno „King Kong”.

 • Kto nie lubi zupy pomidoro-
wej, niech pokaże język.

 • Kto ma samogłoski „i” i „a” 
w swoim imieniu, niech woła 
„I-A”.

 • Kto dzisiaj rano zjadł dobre 
śniadanie, niech głaska się po 
brzuchu.

 • Kto ma drugie imię, niech na 
trzy-cztery krzyknie jakie.

 • Kto urodził się w maju i jest 
jednym z bliźniąt, ten chwyta 
dowolną osobę za rękę 
i tańczy z nią raz w koło.

 • Kto kocha psy, niech trzy razy 
zaszczeka.

 • Kto zna jakiś język obcy, niech 
wstanie i powie „dzień dobry” 
w tym języku.

 • Kto dodaje do herbaty cukier 
i cytrynę, niech zajrzy teraz 
pod swoje krzesło.

 • Kto ma brązowe oczy, niech 
wykona przed pozostałymi 
osobami w kole głęboki ukłon.

 • Kto ma piegi, niech przebie-
gnie jeden raz na zewnątrz 
koła.

 • Kto się cieszy, że będzie należał 
do tej grupy, niech głośno 
i długo powie „AAAAA”.

 • Kto uważa siebie za ciekawego 
świata, niech zamieni się miej-
scem z osobą, która podobnie 
o sobie myśli.

 • Kto lubi muzykę, niech po-
każe, jak się przy niej bawi, 
byśmy mogli zobaczyć, jaki 
rodzaj lubi.

 • Kto czasem chciałby być nie-
widzialny, niech schowa się za 
jednym z uczestników.

 • Kto gra na jakimś instrumen-
cie muzycznym, niech zade-
monstruje w formie pantomi-
my, jak to robi.

 • Kto regularnie uprawia jakiś 
sport, niech w miejscu zapre-
zentuje jaki.

 • Kto ma przy sobie jakieś sma-
kołyki, niech trzy razy głośno 
mlaśnie.

 • Kto jest dziś niewyspany, niech 
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żeby nie przeszkadzali sobie na-
wzajem w wypowiedziach. Najle-
piej, by zabawa odbywała się na za-
sadzie „kto ma piłkę, ten ma głos”.

Autoportret
Kolejną propozycją jest praca pla-
styczna. Każde dziecko wykonuje 
kredkami i flamastrami swój au-
toportret. Nauczyciel prosi, aby 
bluzka każdej osoby była w jej 
ulubionym kolorze, a na niej wid-
niał wizerunek ulubionego dania 
(owocu, warzywa, smakołyków 
itp.). Od głowy każdego ma od-
chodzić chmurka, a w niej każdy 
ma zaprezentować maksymalnie 
trzy rzeczy, które lubi robić, np. 
piłka będzie informacją, że dziec-
ko lubi sport, paleta malarska – że 
lubi malować itp. 

Po wykonaniu prac zostają 
one przypięte spinaczami do 
sznurka wiszącego na ścianie lub 

rozłożone na podłodze w formie 
galerii. Następnie wszyscy bacz-
nie oglądają obrazy swoich ko-
legów i koleżanek. Każdy obraz 
jest podpisany imieniem autora 
lub autorki.

Część końcowa 

Kraina Życzeń
Na zakończenie zajęć integracyj-
nych prosimy uczestników, aby 
siedząc w kole, każdy  – zaczy-
nając od ochotnika – wypowie-

dział jakieś życzenie dotyczące 
tej grupy, np. „Chciałbym, żeby 
zawsze panowała tutaj taka miła 
atmosfera”. Informacje te można 
zapisać na kartce – na ich podsta-
wie można będzie tworzyć zasady 
pracy w świetlicy podczas kolej-
nych spotkań. 

PAULINA CYSAK
nauczycielka świetlicy w Szkole 
Podstawowej nr 322 w Warszawie

Literatura:

 • Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń 

psychologicznych, oprac. M. Jachimska, red. O. Tokarczuk, 

Wałbrzych: Oficyna Wydawnicza Unus, 1994.

 • Vopel K.W.: Zabawy, które łączą, Kielce: Jedność, 2001.

Wesoły pajacyk

Materiały:

 • rolka po papierze 

toaletowym;

 • blok kolorowy 

rysunkowy;

 • blok kolorowy 

techniczny;

 • klej;

 • nożyce.

WYKONANIE

Oklejamy kolorowym papierem 
rolkę po papierze toaletowym. Na-
stępnie doklejamy elementy wycięte 
z kolorowego bloku technicznego. 
Z bloku rysunkowego wycinamy 
paski o szerokości 1 cm, które skle-
jamy ze sobą prostopadle i składa-
my na przemian tak, aby powstała 
harmonijka. Wykonujemy cztery 

takie harmonijki, gdyż będą one 
rękoma i nogami pajacyka.

Po przygotowaniu elementów 
łączymy je w całość, tworząc pa-
jacyka. 

MAGDALENA  
SYGUŁA-IWANIUK
nauczycielka świetlicy  
w Szkole Podstawowej nr 50 
w Białymstoku
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Czarno-białe wycinanki

Materiały:

 • kolorowy karton;

 • czarna kartka;

 • ołówek;

 • nożyczki;

 • klej.

WYKONANIE

Przygotowujemy dwie kartki: 
w dowolnym kolorze i czarną, przy 
czym ta druga musi być w kształcie 

kwadratu i mniejsza od kolorowej. 
Kładziemy ją na kolorowej i deli-
katnie obrysowujemy ołówkiem.

Rysujemy gałązkę przebiega-
jącą przez środek czarnej kartki 
i ją wycinamy. Wycięty element 
przyklejamy na dole, dołączając 
go ciemnego kwadratu (wykorzy-
stujemy wcześniejszy obrys). 

Następnie rysujemy listki, wy-
cinamy je i doklejamy do gałązki. 

W ten sposób możemy zaplano-
wać inne elementy naszej pracy, 
np. kolejne gałązki lub owady. 

Podczas wykonywania pracy 
pamiętajmy o jednej zasadzie: 
to, co wycięliśmy, doklejamy 
poza naszym kwadratem będą-
cym bazą.

Kiedy już wszystkie potrzebne 
elementy będą wycięte, nakleja-
my bazę.

IWONA PUŁAWSKA
nauczycielka plastyki w Szkole 
Podstawowej w Bojszowach 

Inne przykłady prac: 

IWONA PUŁAWSKA
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Kolorowe ptaki

Słoneczniki

Materiały:

 • biały karton;

 • farby plakatowe;

 • szablony ptaka i liści;

 • pędzle;

 • kolorowe mazaki;

 • nożyczki;

 • klej. 

WYKONANIE

Dzieci rozpoczynają pracę od 
przygotowania tła, zaznaczając 
ołówkiem gałąź oraz listki (mo-

Materiały:

 • biały karton;

 • biała kartka papieru 

kserograficznego; 

 • farby plakatowe;

 • wypełniacz do paczek; 

 • gąbeczki; 

 • nożyczki;

 • klej. 

WYKONANIE

Dzieci malują białe kartki na żółto-
-pomarańczowo. Następnie na 
dużym kartonie wykonują gąbecz-
kami tło i wazon. Przykładając 
cztery palce do żółtej kartki, odry-
sowują je i wycinają, tworząc płat-
ki słonecznika. Następnie wycina-
ją z kartonu dwa jednakowe kółka 
oraz trzecie z papierowej siatki ta-
kiej jak pokazana na zdjęciu (jest 
to wypełniacz do paczek, który 
ma ciekawą strukturę plastra mio-
du) i przyklejają wycięte płatki. 

żemy im dać szablony). Następnie 
malują całość farbami plakatowy-
mi i odkładają do wyschnięcia. 

Każde dziecko wybiera sobie 
szablon ptaka (może go też nary-
sować samodzielnie) i wypełnia 
jego sylwetkę różnorodnymi wzo-
rami za pomocą mazaków. 

Gotowego ptaka dzieci wycina-
ją i naklejają na swojej gałązce. 

W końcowym etapie doryso-
wują brakujące listki. 

LESŁAWA DZIEDZIC
nauczycielka świetlicy w Szkole 
Podstawowej nr 158 w Krakowie

Powstały w ten sposób 
słonecznik i przyklejają 
na wyschnięte już tło. 
Koła mają średnicę ok. 
10-15 cm. 

LESŁAWA DZIEDZIC
nauczycielka świetlicy 
w Szkole Podstawowej 
nr 158 w Krakowie
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