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Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego

Joanna Hoffmann

1
Labirynt Pippi 
W tej grze należy odnaleźć skarb ukryty przez Pippi. Każdy z graczy rysuje na kartce dwa kwadra-
ty wielkości 10 x 10 kratek. U góry na linii poziomej należy wpisać nad każdą kratką litery od A do 
J, a z boku pionowo cyfry od 1 do 10. W dowolnej kratce swojego kwadratu umieszczamy skarb 
oznaczony kółkiem i wyznaczamy drogę do niego, rysując labirynt dowolnej długości, szerokości 
jednej kratki. Labirynt może być dość kręty i w zależności od umowy mieć 30, 40 albo więcej od-
cinków, każdy po jednej kratce. Powinien się kończyć na brzegu kwadratu. W tej końcowej kratce 
rysujemy krzyżyk i podajemy jego współrzędne przeciwnikowi. To  stąd wyruszy na poszukiwa-
nie naszego skarbu. W drugim kwadracie rysujemy krzyżyk w wyznaczonym przez przeciwnika 
miejscu naszego startu. Osoba rozpoczynająca grę mówi, jaką drogą chce iść (podaje współrzęd-
ne pola, na które chce się przesunąć z punktu x). Jeśli droga jest wolna, bo nie ma tam ściany labi-
ryntu, przeciwnik wyraża zgodę na ten ruch. Grający może w ten sposób postawić 5 kroków, chy-
ba że natknie się na ścianę labiryntu – wtedy kończy marsz. Grający może przechodzić przez jed-
no pole nawet po kilka razy, chcąc się wydostać ze ślepej uliczki. Aby sobie ułatwić zadanie, na 
drugim kwadracie zaznaczamy odkryte ściany labiryntu przeciwnika i przebytą drogę. Wygrywa 
ten, kto pierwszy dotrze do skarbu ukrytego przez przeciwnika.

2
Zamarzanie i odmarzanie
Zamarznięci uczestnicy stoją w kręgu. Prowadzący włącza muzykę i wymienia część ciała, 
która odmraża się, a więc dziecko może nią poruszać – każde na swój sposób. Poruszają się 
kolejne części ciała (palce, dłonie, ręka, tułów, głowa). Potem następuje zamarzanie, czyli 
unieruchomienie kolejnych części  ciała.

3 Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Ilustrujemy ulubioną książkę
Rozdajemy dzieciom kartki formatu A3. Każde składa swoją kartkę według instrukcji.  
Tak przygotowaną książeczkę wystarczy teraz uzupełnić tekstem i ilustracjami.
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4
Stuk, puk, bęc, buch
Jedna osoba prowadzi grę, a pozostałe siadają wokół stołu. Prowa-
dzący wydaje polecenia, a uczestnicy szybko wykonują następują-
ce czynności:
n  stuk – uderzyć dłonią w stół;
n  puk – uderzyć pięścią w stół;
n  bęc – uderzyć łokciem w stół;
n  buch – uderzyć palcem wskazującym w stół. 
Prowadzący może wydać polecenie, aby wykonać serię czynności, na 
przykład: stuk, bęc, puk, bęc. Zawodnik, który się pomyli lub spóźni 
z wykonaniem polecenia, otrzymuje punkt karny. Kto zbierze 5 punk-
tów karnych, daje fant.

5 Dzień Dentysty

Telegram
Wymyślamy długi wyraz, np. stomatolog. Każdy uczestnik zapisuje go 
na kartce. Mamy 3 minuty na napisanie telegramu złożonego ze słów 
zaczynających się na kolejne litery wymyślonego wyrazu, na przykład 

„Sylwia tymczasem opowiada małej Ani tajemniczą opowieść ludową 
o gwiazdce ”. Telegram może zawierać imię, nazwisko i adres. 
Po 3 minutach odczytujemy na głos telegramy. Kto napisał najśmiesz-
niejszy, najzgrabniejszy, najciekawszy? 

6
Taniec na linie
Prowadzący rozkłada na podłodze 3-metrową linę, tworząc delikat-
ne zakręty – dla każdego dziecka inne. Uczestnicy zabawy balansują 
boso na sznurku przez całą jego długość. Dla utrudnienia można dzie-
ciom zasłonić oczy.

7
Poszukiwanie partnera
Prowadzący wkłada do koszyka rękawiczki wszystkich uczestni-
ków zajęć i dokładnie je miesza. Następnie zawiązuje oczy jedne-
mu dziecku. Dotykając rękawiczek, musi ono w jak najszybszym 
czasie odnaleźć jedną parę i założyć ją. Sędzia liczy i zapisuje czas, 
po czym następny zawodnik wykonuje to samo zadanie.

8 Dzień Kobiet

Najsłynniejsze kobiety świata
Prowadzący przygotowuje dla dzieci kolorowanki z sylwetkami naj-
słynniejszych kobiet świata. Dziecko przecina je na ćwiartki i każdą 
maluje farbami w dowolny deseń – najlepiej, żeby różnił się on od 
pozostałych. 
Wysuszone elementy składamy i naklejamy na kolorowy karton. 
Otrzymamy w ten sposób prace w technice pop-art.

9
Karciana zgadywanka
Prowadzący przygotowuje dla dzieci talię kart od siódemki do 
asa. Trzyma ją przed sobą tak, aby obrazki były skierowane do 
dołu. Wybrany uczestnik siada przed prowadzącym i zaczyna wy-
mieniać wartości kart: siódemka, ósemka... Zabawa polega na 
tym, aby ani razu nie zgadnąć, jaka to karta, więc jeżeli gracz po-
wie „król” i na stole także pojawi się ta karta – przegrywa. Dzieci 
muszą odkryć cały zestaw kart, nie mówiąc ani razu prawdy.

10
Spacer z rysowaniem
Dzieci stoją wokół stołu, na którym przed każdym leży arkusz pa-
pieru formatu A4 i mazak. Na sygnał prowadzącego wszyscy za-
czynają coś rysować (dowolny temat). Po około 30 sekundach 
prowadzący daje ponowny sygnał, a każde dziecko przesuwa się 
w stronę kartki kolegi i rysuje zaczęty przez niego obrazek we-
dług własnej fantazji. Po ok. 30 sekundach prowadzący znów daje 
sygnał i wszyscy się przesuwają. Zakończenie zabawy następuje, 
kiedy wszystkie obrazki będą ukończone (decyduje o tym prowa-
dzący). Dzieci oglądają gotowe prace i wybierają najładniejszą. 

11
Rzucanie kostkami przy muzyce
Dzieci siedzą przy stole. Jedno z nich dostaje kostkę i może nią rzu-
cać, dopóki pozostali gracze nie przestaną śpiewać piosenki (przed 
zabawą umawiamy się z nimi, jaką piosenkę śpiewają). Do gene-
ralnej punktacji liczą się tylko wyrzucone szóstki. Dlatego też gra-
cze śpiewają w szybkim tempie, aby nie dać osobie rzucającej  kost-
ką zbyt dużo czasu na uzbieranie punktów. W każdej rundzie ktoś 
inny rzuca kostką. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej szóstek.

12
Kartofel
To gra dla dwóch osób. Na kartce należy rozrzucić kilkanaście nu-
merków od 1 do 16 lub nawet 20. Pierwszy zawodnik rysuje kółko 
wokół jedynki (to właśnie jest kartofel) i krętą linią łączy ją z dwój-
ką, zakreślając kółko wokół niej. Drugi zawodnik łączy dwójkę z trój-
ką. I tak w kolejnych ruchach zawodnicy łączą ze sobą wszystkie nu-
merki. Linie rysowane przez grających nie mogą się ze sobą stykać 
ani przecinać. Za takie wykroczenie zawodnik otrzymuje punkt kar-
ny. Można utrudniać zadanie przeciwnikowi, rysując linie wężykiem.

13

Czy  to już przedwiośnie?
Na kartce papieru dzieci rysują domy. Na tak przygotowane tło na-
klejają czarne paski papieru imitujące przewody elektryczne. Na 
nich należy „posadzić’ kolorowe ptaki wycięte z papieru.

14
Śpiewające zoo
Prowadzący wybiera z dziećmi piosenkę. Wszyscy próbują ją za-
śpiewać głosami różnych zwierząt: jedna osoba będzie ryczała, 
inna kwakała, jeszcze inna szczekała itd. 
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15
Między jednym a drugim wyrazem
Jeden gracz wymienia dwa dowolne wyrazy, na przykład: „ma-
rzec” i „maszyna”. Dziecko, które jako pierwsze poda wyraz znaj-
dujący się w słowniku między tymi dwoma wyrazami, na przykład  

„masło”, może zadać następną zagadkę. 

16
Ściemniacz
Dzielimy grupę na trzy lub cztery drużyny. Prowadzący poda-
je trudne, niezrozumiałe słowo np. co to jest FULGURYT? (moż-
na znaleźć takie słowa w encyklopedii). Każda z drużyn zapisuje 
na kartce zmyśloną definicję, starając się, by była jak najbardziej 
prawdopodobna. Prowadzący zbiera kartki i czyta definicje dru-
żyn oraz tę poprawną. Dzieci nie wiedzą, która z definicji jest po-
prawna, znają tylko swoją. Każda z drużyn wybiera jedną odpo-
wiedź i obstawia ją jakąś ilością cukierków. Można przygotować 
szklanki ponumerowane w zależności od ilości definicji. Na znak 
prowadzącego reprezentant drużyny wrzuca  cukierki do swojej 
szklanki. Jeśli odpowiedź jest poprawna – drużyna dostanie dwa 
razy tyle cukierków. Jeśli gracze dali się nabrać na definicję prze-
ciwników – oddają im obstawione cukierki.

17 Światowy Dzień Morza

W morskiej toni
Prowadzący rozdaje dzieciom kolorowanki z morskimi zwierzęta-
mi i kolorowe mazaki. Dzieci wypełniają obrazek, malując tylko ko-
lorową kratkę lub pasy. Następnie wycinają gotową sylwetkę i na-
klejają ją na niebieski karton. Na ścinkach papieru mogą jeszcze do-
rysować dowolne elementy, wyciąć je i także nakleić tworząc inne 
elementy morskiej głębiny. 

18
Listonosz
Dzieci siadają na krzesłach w kole. Jedno jest listonoszem, stoi na 
środku i mówi: Wysyłam paczkę od Mileny do Damiana. Wymienio-
ne dzieci muszą zamienić się miejscami, a to, które jest w środku, 
stara się zająć jedno z miejsc. Kto zostaje bez miejsca, pełni teraz 
rolę listonosza.  

19 Dzień Wędkarza

Wędka szczęścia
W tej zabawie powinny brać udział dwie osoby dorosłe. Najpierw przy-
gotowujemy drobne prezenty dla każdego uczestnika zabawy, wędkę, 
czyli kij ze sznurkiem i uwiązanym na jego końcu woreczkiem plastiko-
wym oraz koc rozwieszony między futrynami drzwi. Za tym kocem cho-
wa się jedna osoba dorosła mająca przy sobie drobne prezenty. Dzieci 
gromadzą się po drugiej stronie koca i kolejno zarzucają wędkę nad ko-
cem, a osoba ukryta za nim wkłada do woreczka drobne prezenty, które 
dzieci wyciągają i wyjmują. Osoba prowadząca zabawę zawsze głośno 
wywołuje dziecko, które będzie wędkarzem, żeby osoba ukryta wie-
działa, jaki prezent włożyć do woreczka (mogą być inne dla chłopców 
i inne dla dziewczynek). 

20 Międzynarodowy Dzień Wróbla

21 Światowy Dzień Lasu

Bingo!
Prowadzący przygotowuje kartoniki i 12 pionków dla każdego 
uczestnika, tablicę do zapisywania wyników oraz woreczek na 
wyrazy z tablicy. 
Przy udziale całej grupy prowadzący wpisuje na tablicy około  
30 wyrazów związanych z lasem – np. wiewiórka, jeż, klon, buk. 
Każdy uczestnik otrzymuje kartonik z tabelką złożoną z 3 rzędów 
i 4 kolumn. Uczestnicy wpisują w tabelkę wybrane wyrazy z dużej 
tablicy. W tym czasie prowadzący wpisuje wyrazy na małe karto-
niki i umieszcza je w woreczku. Każdy uczestnik otrzymuje także 
12 pionków do zakrywania komórek w tabelce. 
Kiedy wszyscy są gotowi – rozpoczyna się zabawa. Prowadzący  
losuje z woreczka wyrazy. Kiedy wylosowany jest wyraz, który 
uczestnik ma na swoim kartoniku, zasłania go pionkiem. Osoba, któ-
ra pierwsza zasłoni wszystkie swoje wyrazy z kartonika, woła „Bin-
go!”. Prowadzący sprawdza, czy nie ma błędu, i ogłasza zwycięzcę. 

22

23
Co mam przywieźć? 
Dzieci siedzą w kole. Prowadzący stoi w środku i zwraca się do któ-
regoś z dzieci: Jadę do... (wymienia nazwę miasta), co mam stam-
tąd przywieźć? Zapytane dziecko ma tak odpowiedzieć, aby jego 
odpowiedź zaczynała się na tę samą literę, co nazwa miejscowości, 
np.: z Katowic – korale. Jeśli dziecko się pomyli, daje fant.

24
zakrętki
Gromadzimy w świetlicy plastikowe butelki z zakrętkami. Po uzbie-
raniu większej ilości możemy zorganizować zawody. Najpierw pro-
wadzący zdejmuje z butelek nakrętki. Wybrane dziecko musi te-
raz jak najszybciej (mierzymy czas stoperem) nałożyć nakrętki z po-
wrotem na butelki. Dzieci kolejno biorą udział w zabawie. Wygrywa 
osoba, która najszybciej wykona zadanie.

25
Ptasie gniazdo
Dzieci dobierają się trójkami. Pierwsza trójka dzieci siada bardzo 
blisko siebie w kółeczku i kładzie sobie nawzajem ręce na ramio-
na. W ten sposób powstaje „gniazdo”, w którym leży balonowe 
jajko. Gracze dmuchając w „jajko” muszą sprawić, aby wyleciało 
z gniazda. Nie mogą pomagać sobie rękami. Wygrywa trójka, któ-
ra najszybciej wykona zadanie.

Gniazdo wróbelka 
Każde dziecko otrzymuje 
papierowy talerzyk, który maluje 
farbą na niebiesko. Kiedy talerzyk 
schnie, dziecko wycina z żółtego 
papieru sylwetkę ptaka i ozdabia 
ją według własnego uznania. 
Następnie nakleja ptaszka na 
talerzyk, a dookoła niego piórka 
i inne elementy imitujące wnętrze 
gniazda.

Witaj, kolorowa wiosno! 
Kartę papieru „dzielimy” na dwie 
części. Lewa strona symbolizuje 
zimę, a prawa – wiosnę.  
Dzieci naklejają z prawej strony 
wazon z prostokątów oraz części 
kwiatów. Z lewej strony naklejają 
kółeczka wycięte ozdobnymi 
dziurkaczami – krople wody  
oraz śnieżynki.
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26
Twórcze imiona 
Każdy uczestnik zabawy zapisuje na kartce swoje imię, ale od 
końca. Wszyscy muszą podać co najmniej trzy różne propozycje, 
jakie znaczenie mogłoby mieć to imię, np.:
Karol – Lorak = ambitny = mistrz piłki nożnej = kapitan drużyny 
W tej zabawie bardzo ciekawy może okazać się tok myślenia po-
szczególnych osób. 

27 Międzynarodowy Dzień Teatru

zwierzątko z gazety
Każde dziecko otrzymuje jedną kartkę z gazety; odrywając kawał-
ki, ma z niej „wyrwać” kształt jakiegoś zwierzątka. Wyciętą sylwet-
kę naklejamy na patyczek do szaszłyków. Potem każdy po kolei 
prezentuje na ścianie cień swojego zwierzątka, a pozostałe dzie-
ci próbują odgadnąć, co to jest. Po tej zabawie możemy przygoto-
wać z dziećmi prosty teatrzyk cieni. 

28
Jeden krok do przodu…
Prowadzący wyznacza linię startu i mety. Dzieci ustawiają się na 
starcie i na sygnał prowadzącego próbują dotrzeć do mety w na-
stępujący sposób: wykonują jeden krok do przodu, obrót i  dwa 
kroki do tyłu. 

29

30
Jedzie pociąg z daleka...
Wszystkie dzieci ustawiają się w szeregu jedno za drugim i ma-
szerują śpiewając piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”. Każde dziec-
ko (prócz pierwszego) musi utrzymać w powietrzu balon, przyci-
skając go brzuchem do pleców partnera. Cały „pociąg” musi się 
tak poruszać, żeby żaden balon nie spadł. Zabawa jest o wiele cie-
kawsza, kiedy wszyscy poruszają się na czworakach.

31
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Powrót bocianów 
Wokół niebieskiego 
kartonu naklejamy pa-
ski wycięte z resztek 
papieru do pakowa-
nia prezentów – po-
wstanie ramka. Każ-
de dziecko otrzymu-
je dwa płatki kosme-
tyczne, z których musi 
ułożyć postać bociana. 
Następnie dzieci do-
klejają brakujące ele-
menty według własne-
go uznania.

Mała myszka 
Prowadzący przygotowuje 
dla dzieci  papierowe torebki, 
klej i  kółeczka origami.  
Na torebce dzieci naklejają 
elementy pyszczka wykona-
ne z kółeczek. 
Można zlecić dzieciom 
wykonanie głowy innego 
zwierzęcia.
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Zajęcia manualne 
w świetlicy

To właśnie w procesie kreowania prac 
plastyczno-technicznych dziecko wyra-
ża swoje myśli i sposób odbierania świata, 
uzewnętrznia uczucia, rozwija wyobraź-
nię i kształtuje poczucie estetyki. W trak-
cie tych zajęć – korzystając z  własnego 
doświadczenia i  łącząc różne elemen-
ty – dziecko stwarza nową, nieszablono-
wą całość. Poprzez aktywność twórczą 
może wyrazić siebie, a przy tym poczuć, 
że dokonało czegoś niezwykłego. 

Zdaniem Stanisława Popka twórczość 
plastyczna dzieci jednoczy trzy główne 
funkcje: poznawania, przeżywania oraz 
przekształcania otaczającej rzeczywisto-
ści i  własnej struktury psychicznej. Jest 
także formą terapii psychicznej, zapewnia-
jącą radość i dobre samopoczucie poprzez 
rozładowywanie napięć psychicznych1. 

Współczesne trendy pedagogiczne 
mocno podkreślają znaczenie działalno-
ści twórczej dziecka w młodszym wieku 
szkolnym, a więc w wieku, kiedy najczę-
ściej przebywa ono w  świetlicy szkolnej. 
Jeśli więc chcemy kształtować postawę 
wynalazczą wychowanków, powinniśmy 
organizować sytuacje, które będą pozwa-
lały ją wyzwalać. Jak stwierdza Stefan 
Szuman2, zajęcia te mają podwójne zna-
czenie: z jednej strony są pewnego rodza-
ju zabawą, z drugiej zaś samorodną sztu-
ką dziecka, jego formą wyżycia się i wy-
powiedzenia poprzez kształty i  barwy 
wyrażające przeżycia duchowe, pragnie-
nia, marzenia i  ideały. Dziecko w  szko-
le maluje czy rysuje, bo musi; jego pra-
ca jest oceniana, więc często myśli o oce-
nie, a  nie o  samym rysunku. W  świetli-
cy natomiast nie ma przymusu i dlatego 

1  S. Popek, Metodyka zajęć plastycznych w kla-
sach początkowych, WSiP, Warszawa 1984.

2  St. Szuman, Sztuka dziecka. Psychologia
twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa, 
1977, s. 114.

Joanna Hoffmann 

Pośród wielu form zajęć świetlicowych 
najbardziej lubianymi przez dzieci są 
zajęcia manualne. Twórczość ekspre-
syjna wpływa na rozwój procesów po-
znawczych i  emocjonalnych, spostrze-
żeń, pamięci wzrokowej, myślenia, fan-
tazji, uczuć wyższych, motywacji i woli 
działania twórczego, zapewniając pod-
łoże do pełnego rozwoju osobowości.

rysunek staje się przyjemną zabawą da-
nej chwili. „Rysunek staje się barwnym 
widowiskiem dla dziecka, sceną, na któ-
rej ono samo tworzy. Na tej scenie wyra-
ża swe nastroje, umieszcza swych bohate-
rów, kształtuje świat swych marzeń, ob-
razuje siebie samo.”3 

Swobodne rysowanie, malowanie, wy-
cinanie czy modelowanie jest dla dziec-
ka w młodszym wieku szkolnym dużą ra-
dością, zabawą i odpoczynkiem po dyscy-
plinie obowiązkowych przedmiotów lek-
cyjnych, dlatego wszelkie prace plastycz-
ne dziecka tworzone podczas zajęć świe-
tlicowych powinny mieć charakter sa-
morodnej twórczości, która daje poważ-
ne osiągnięcia wychowawcze w  dziedzi-

nie poznawczej i  emocjonalnej4. „Dzia-
łalność plastyczna – zdaniem Doroty Me-
jer – stwarza szerokie pole dla wyraża-
nia dziecięcej ekspresji. Rozwija inicjaty-
wę, samodzielność i  wytrwałość, pobu-
dza również do słownego wyrażania swo-
ich odczuć. Własna twórczość daje dziec-
ku odprężenie, rozładowanie napięć mię-
śniowych i emocjonalnych. Daje mu przy 
tym radość i  zadowolenie, wzmacnia po-
czucie własnej wartości. Poprzez twór-
czość plastyczną dziecko zaspokaja ty-
pową dla tego wieku potrzebę działania. 
Wartość tego działania należy upatrywać 
nie tyle w produkcie końcowym aktu two-
rzenia ile w  samym procesie tworzenia. 
Wartością samą w sobie jest proces twór-
czego myślenia, samodzielnego odkrywa-
nia własnych możliwości. Bowiem sztu-
ka to piękno widziane przez artystę. Pięk-
ne jest to, co kto lubi, co się komu podoba. 
Nie ma w sztuce pojęć „źle”, czy „dobrze”. 

3  St. Szuman, Sztuka dziecka. Psychologia twór-
czości rysunkowej dziecka, Warszawa,1977, s. 114.

4  M. Sienkiewicz-Karczmarzyk, Zajęcia pla-
styczne w świetlicy, „Życie Szkoły” nr 9/2004, 
s. 590-591.

Tak więc wszystkie próby podejmowane 
przez dziecko mają wartość pozytywną”5. 

Wychowawcy starają się wprowadzać 
do wykorzystywanych technik plastycz-
nych jak największą różnorodność, aby 
umożliwić dzieciom wszechstronny roz-
wój, dzięki któremu łatwiej im będzie 
osiągnąć sukcesy w nauce szkolnej.

Analizując wypowiedzi badaczy sztu-
ki i  jej wpływu na dziecko, można wy-
różnić następujące cele zajęć plastycz-
nych w świetlicy:
n  kształtowanie u  podopiecznego posta-

wy i inwencji twórczej;
n  dostarczanie bogactwa przeżyć emo-

cjonalnych w kontaktach ze sztuką;
n  wzbogacanie procesów poznawczych; 
n  rozbudzanie przeżyć intelektualnych 

i rozwój wrażliwości estetycznej;
n  wzbudzanie zaufania we własne możli-

wości twórcze;
n  kształtowanie umiejętności współ-

działania z  innymi w  procesie twór-
czości artystycznej;

n  rozbudzanie zainteresowań dorob-
kiem kulturalnym kraju i  regionu.

Dzięki edukacji plastycznej dziecko:
n  odkrywa własne możliwości i  uzdol-

nienia artystyczne;
n  jest w stanie słuchać, patrzeć, tworzyć 

i wyrażać własne przeżycia w kontak-
tach z różnymi gałęziami sztuki;

n  kształci i  wzbogaca własną pomysło-
wość, wyobraźnię oraz inwencję twór-
czą w  różnych formach aktywności 
i twórczości;

n  rozwija swój indywidualny potencjał 
pozytywnych wartości;

n  potrafi współtworzyć w zespole;
n  dostrzega estetykę sztuki i cudowność 

natury;
n  odczuwa radość i satysfakcję z aprobu-

jących rezultatów własnych działań.

Jednostronne byłoby życie świetli-
cy szkolnej, gdyby zabrakło w  niej zajęć 
związanych z majsterkowaniem lub robót 
ręcznych odpowiadających technicznym 
zainteresowaniom wychowanków. Za-
jęcia praktyczno-techniczne w  świetlicy 
mają – szczególnie dla młodszych dzieci 

– specjalne znaczenie, kształcące ich zdol-
ności poznawcze i sprawnościowe. Dziec-
ko lubi szczególnie te prace, których efekt 
końcowy będzie szybko widoczny.6

5  http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=
PU3018

6  A. i Z. Wiech, Poradnik dla wychowawców 
świetlic szkolnych, Warszawa 1975, s. 219.
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Zajęcia techniczne – zdaniem Anny 
Wiszniewskiej – mają mieć charakter po-
szukujący, ale i  praktyczny. Dzieci po-
winny pracować nad materiałem, aby po-
znać jego własności, a równocześnie swo-
je możliwości opanowania go. Niech robią 
przede wszystkim te przedmioty, które im 
się na coś przydadzą w ich własnym świe-
tlicowym życiu.7 Zajęcia praktyczno-tech-
niczne spełniają jeszcze jedno zadanie: 
równoważą wysiłek umysłowy i  fizycz-
ny dziecka. Na zajęciach praktycznych 
dziecko nie tylko wytwarza jakiś przed-
miot, który staje się jego dumą i radością, 
ale równocześnie zdobywa wiadomości 
o  materiale, z  którego przedmiot wyko-
nuje, poznaje jego właściwości. Wzbogaca 
przy tym swój słownik i zasób wyobrażeń, 
ćwiczy się w wypowiadaniu myśli w spo-
sób najbardziej bezpośredni, bo dotyczący 
samej pracy. Cały zasięg najrozmaitszych 
prac amatorskich na wspólny użytek musi 
mieć charakter dobrowolności (choć pod 
kierunkiem wychowawcy), aby prace te 
były dla dzieci przyjemnością, a  nie no-
wym obowiązkiem szkolnym.

Nie sposób wyczerpać całokształtu za-
jęć praktycznych, jednak życie codzien-
ne, pomysłowość i zainteresowania dzieci, 
jak również fachowi wychowawcy będą je 
wysuwać w miarę możliwości i potrzeb.

Andrzej Kołtun podkreśla: „kształto-
wana systematycznie na zajęciach pla-
stycznych w  świetlicy szkolnej wrażli-
wość estetyczna znajduje odzwierciedle-
nie w  codziennym życiu dzieci: trosce 
o  wygląd osobisty i  najbliższego otocze-
nia, estetykę domów, placów i  zachowa-
nie czystości w  miejscach publicznych. 
Prawidłowe prowadzenie zajęć plastycz-
nych wpływa równocześnie na rozwój 
intelektualny wychowanków i  rozszerza 
skalę ich zainteresowań”.8

 Jak podkreślają wszyscy pedagodzy, 
w  celu uzyskania jak najlepszych rezul-
tatów w  twórczości dziecka należy prze-
strzegać następujących zasad:
n  zajęcia powinny odbywać się w atmos-

ferze życzliwości, zachęty i spokoju;
n  każde dziecko winno pracować bez 

ograniczeń, przymusu i  interwencji 
wychowawcy;

n  prowadzący na początku i  w  trakcie 
zajęć powinien inspirować twórczość 
dzieci różnymi środkami (materiały 
i narzędzia, opowiadania i baśnie, pio-
senki i wiersze itp.);

n  dziecko powinno mieć możliwość zakoń-
czenia swej twórczej pracy (nie należy 
nagle przerywać zajęć plastycznych).

7  A. Wiszniewska (red.), Praca wychowawcza 
w świetlicy szkolnej, Warszawa 1978, s. 81.

8  A. Kołtun, Zajęcia plastyczne w świetlicy szkol-
nej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 
8/1990, s. 311.

 Proces edukacji plastycznej wyma-
ga stosowania swoistych metod i  zorga-
nizowania prawidłowych warunków za-
leżnych od właściwości wieku oraz treści 
odnajdywanych w  najbliższym środowi-
sku. Mogą to być metody:

n  aktywizujące – odkrywanie, poszuki-
wanie, przeżywanie i działanie, które 
korzystnie wpływają na kształtowanie 
postawy twórczej dziecka, służą na-
bywaniu i usprawnianiu umiejętności 
i przyswajaniu wiadomości;

n  słowne – rozmowa, opowiadanie, za-
gadka;

n  oglądowe – pokaz, wzór, przykład.
Różnorodność metod stosowanych 

w  edukacji plastycznej powinna znajdo-
wać zastosowanie w ramach takich form 
organizacyjnych jak: 
n  zajęcia plastyczne indywidualne; 
n  zajęcia plastyczne w małych zespołach;
n  zajęcia plastyczne z całą grupą. 

Dziecko powinno być uczestnikiem 
wszystkich sytuacji edukacyjnych: może 
słuchać i  wykonywać polecenia, dzia-
łać, proponować, poszukiwać, stawiać 
problemy, pytać. Od chwili przekrocze-
nia progu świetlicy dziecko żywiołowo 
przystosowuje się do nowego środowiska. 
Stosunek nauczycielki do estetyki oraz 
wygląd sali kształtują u dziecka potrzebę 
i chęć dążenia do piękna. Przymus i na-
rzucanie gotowych wzorów nie przyno-
si pozytywnych rezultatów, wprost od-
wrotnie – zniechęca dziecko. Natomiast 
zachęcenie do samodzielnej wypowiedzi, 
stwarzanie przyjaznej atmosfery i  wła-
ściwych warunków nakłaniających do 
wyrażania własnych przeżyć jest najlep-
szym sposobem na rozwijanie ekspresji 
plastycznej. Zdaniem Janiny Cybulskiej-
Piskorek jest ono możliwe poprzez: 

n  kształtowanie zaangażowanej postawy 
wobec otaczającego świata i  uwrażli-
wienie na jego piękno; 

n  zachęcanie do przeżyć estetycznych;
n  zachęcanie do rozwijania inwencji 

twórczej w  spontanicznym działaniu 
plastycznym z  wykorzystaniem wy-
obraźni i fantazji;

n  umożliwienie dostępu do różnorod-
nych pomocnych środków;

n  stawianie dziecku zadań plastycznych 
z  zachęcaniem do swobodnego ich 
wykonywania.

Wszelkie działania mają motywować 
dziecko do podejmowania twórczości 
plastycznej, pobudzać do myślenia, od-
czuwania i  spostrzegania. Osoba doro-
sła powinna pozwolić dziecku na samo-
dzielność w  wykonywaniu pracy, a  jed-
nocześnie pomagać mu, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Nie wolno lekceważyć proś-
by o pomoc. Ważne jest, by doceniać wy-
twory plastyczne naszych dzieci; pokazy-
wać rodzinie i znajomym, by mały autor 
widział, że są one interesujące dla innych, 
zauważalne. Bardzo istotny jest szacunek 
wobec dziecięcych prac i ich efektów. Za-
chęcająco wpływamy na dziecko i  uczy-
my je wytrwałości, kiedy okazujemy, że 
cieszymy się z efektów jego działań. Nie 
wolno wyrzucać przy dziecku jego pra-
cy. Zawarło w niej swoje marzenia i wizje 
rzeczywistości – to odzwierciedlenie jego 
psychiki, przeżyć. Warto omawiać dzie-
cięce prace, wskazując, co nam się podo-
ba, i sugerując, co można by udoskonalić. 
Jeśli dostrzeżemy coś niepokojącego, na-
leży o tym delikatnie porozmawiać.9

Wskazane jest stosowanie następują-
cych form pracy z dziećmi: 
n  zabawy twórcze;
n  zabawy ruchowe;
n  zabawy przy muzyce;
n  wycieczki;
n  spotkania z artystami;
n  konkursy;
n  uroczystości;
n  wystawy.

W fazie działaniowej należałoby dziec-
ku pozostawić pewną swobodę w  zakre-
sie wyboru formy działania, sposobu 
jego realizacji, doboru materiału, tech-
niki itp. Wynika stąd konieczność zapo-
znania z różnymi metodami, technikami 
oraz wiedzą o  materiale. Świat widziany 
oczami dziecka zmienia się w  miarę roz-
woju środków jego ekspresji artystycznej. 
W  miarę upływu lat zmienia się sponta-
niczność i  ufność dziecka oraz jego na-

  9  http://www.edukacja.edux.pl/p-16356-aktywnosc
-plastyczna-dziecka-w-wieku-przed szkol nym.php
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stawienie do swoich twórczych pomysłów. 
Mądre stymulowanie rozwoju artystycz-
nego naszych podopiecznych to nie narzu-
canie im gotowych koncepcji tego, co jest 
piękne i ważne dla dorosłych, ale przede 
wszystkim rozwijanie w nich wiary w sie-
bie i swoje umiejętności, szukanie nowych 
sposobów przekazywania swojego spoj-
rzenia na otaczający świat i na siebie.10

Dla potrzeb świetlicy techniki plastycz-
ne można podzielić na:
n  rysowanie;
n  malowanie;
n  wycinanie, wydzieranie i wyklejanie; 
n  odbijanie, stemplowanie, powielanie 

i drukowanie; 
n  formowanie, konstruowanie i kształ-

towanie. 

W  kolejnych numerach „Świetlicy 
w  Szkole” będą omawiane poszczególne 
techniki plastyczne. W bieżącym numerze 
przedstawiamy techniki rysunkowe. 

Rysowanie
Rysowanie jest prawdopodobnie pierw-

szą umiejętnością, jaką przyswoi sobie 
dziecko. Jest to również czynność, któ-
rą prawie każdy człowiek wykonuje przez 
całe życie. 

Narzędziem rysunkowym może być 
wszystko, co jest twarde i pozostawia ślad 
na płaszczyźnie. Do najbardziej popular-
nych należą: ołówek, węgiel, tusz rozpro-
wadzany przy pomocy pędzla lub patyka, 
sangwina (czerwonobrunatna kredka do 
szkiców), mazak, pastele, kredka, piór-
ko, gumka, kreda, a nawet palec. Techni-
ki rysunkowe biorą często nazwy od na-
rzędzi, którymi są wykonywane. n

10  B. Mazepa-Domagała, Z zagadnień edukacji 
plastycznej na poziomie kształcenia wczesnosz-
kolnego – strategia projektowania dziecięcych 
działań plastycznych oparta na rozumieniu, in-
terpretacji i  tworzeniu przekazów wizualnych, 
[w:] S. Juszczyk, M. Kisiel, A. Budniak (red.), 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sy-
tuacji zmiany społecznej, kulturowej i  oświato-
wej. Studia – rozprawy – praktyka,  s. 119-122.
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Watt F., Szkoła malowania, Oficyna Wydaw-
nicza Delta W-Z, Warszawa (brak roku wy-
dania). 

Wiech A., Wiech Z., Poradnik dla wycho-
wawców świetlic szkolnych, Warszawa 1975.

Wiszniewska A. (red.), Praca wychowawcza 
w świetlicy szkolnej, Warszawa 1978. 

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id= 
PU3018 

http://www.edukacja.edux.pl/p-16356-akty-
wnosc-plastyczna-dziecka-w-wieku-przed-
szkolnym.php 

Joanna Hoffmann
 redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole”, 

kierownik świetlicy 
w Szkole Podstawowej w Bojszowach 

Rysowanie ołówkiem
Rysowanie ołówkiem jest techniką naj-

bardziej powszechną, dostępną w  każ-
dych niemal warunkach i pomimo pozor-
nej łatwości — jedną z  najtrudniejszych 
do uzyskania efektu plastycznego.

Rysunek ołówkiem 
z akcentem barwnym

Praca plastyczna wykonywana w ołów-
ku nabierze uroku i  przyciągnie uwagę 
widza, gdy zastosujemy kolorowe detale, 
które  ożywią pracę.

Rysowanie kredkami

Kredki ołówkowe są odporne na dzia-
łanie wody i  ścieranie, co uniemożliwia 
bezpośrednie mieszanie kolorów. Stąd le-
piej, gdy dziecko dysponuje nieco szerszą 
paletą barw. Kolory można nakładać cien-
kimi warstwami jedne na drugie. Można 
także posmarować kartkę papieru kle-
jem i zatemperować nad nią kredki tak, by 
okruszki grafitów przykleiły się do kartki. 

Ciekawe prace uzyskuje się rysując 
kredkami na kalce ołówkowej czy na ka-
wałku drewna. 

Gotowe prace wykonane kredkami 
ołówkowymi można dodatkowo wyma-
zać gumką, dzięki czemu kolory się roz-
myją, a obrazek uzyska dynamikę. n
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Foki – pływające ssaki
Cel główny:
n  poznanie różnorodności świata 

ssaków; 
n  wdrażanie do poszukiwania róż

nych źródeł informacji;
n  wdrażanie do integracji w grupie. 

Cele szczegółowe. Wychowanek:
n  umie korzystać z różnych źródeł 

informacji; 
n  potrafi zaprezentować samodziel

nie zdobytą wiedzę; 
n  dostrzega zależność zwierząt wod

nych od środowiska, w którym 
żyją; 

n  uzupełnia podpisy pod obrazkami;  
n  umie współpracować w grupie; 

Metody pracy:
n  słowna;
n  oglądowa;  
n  działań 

praktycznych. 

Formy pracy:
n  zbiorowa;
n  indywidualna;
n  grupowa.

Środki: 
n  kolorowa włóczka;
n  plątaninka; 
n  ilustracja do uzupełnienia;
n  zdania o życiu foki;
n  wiersz Jana Brzechwy „Foka”;
n  fotografie futer zwierzęcych oaz 

podpisy do nich;
n  albumy zwierząt; 
n  karton formatu A4;
n  papier kolorowy;
n  dostęp do Internetu. 

Przebieg zajęć

I. Część wstępna

Foki i orki – zabawa ruchowa 
Prowadzący dzieli dzieci na dwie gru

py i wybiera dwie osoby, które będą orka
mi. Na podłodze wyznacza włóczką dwa 
pola dla fok, a  pomiędzy nimi pole dla 
orek. Zadaniem fok jest przemieszczanie 
się z jednego pola na drugie tak, żeby nie 
dać się złapać orce. Zabawa kończy się, 
kiedy wszystkie foki zostaną złapane.

Scenariusz zajęć świetlicowych

Małgorzata Namsołek

Jakie zwierzę – plątaninka 
Prowadzący rozdaje uczestnikom (moż

na ich wcześniej podzielić na grupy) kartki 
z plątaninkami i proponuje, by odszyfro
wali nazwę zwierzęcia, które poznają pod
czas zajęć. 

Hasło: foka pospolita 
Po odczytaniu hasła dzieci odwracają 

kartoniki i na odwrocie widzą fotografie 
foki pospolitej z brakującymi kawałkami. 
Muszą je odszukać w sali i przykleić we 
właściwe miejsce. 

II. Część zasadnicza
Nauczyciel czyta dzieciom wiersz Jana 

Brzechwy „Foka”, a następnie prosi je, by 
odszukały na tablicy fotografie zwierząt 
wymienionych w wierszu – muszą je roz
poznać po futerku. Dzieci mogą sobie po
magać fotografiami z Internetu. 

Po  odszukaniu właściwych obrazków 
wspólnie próbują określić kolor i  rodzaj 
futra poszczególnych zwierząt. 

 Co wiemy o fokach? – praca  
z albumami przyrodniczymi 
Dzieci oglądają albumy i  wspólnie 

(w  grupach) wybrać prawidłowe infor
macje spośród umieszczonych wokół fo
tografii na kartoniku.. 

Do wody, na brzeg – zabawa ruchowa 
Dzieci stoją w  rzędzie przodem do 

prowadzącego zabawę. Na hasło „do 
wody” dają krok do przodu, na hasło „na 
brzeg” wracają na swoje miejsca. Prowa
dzący myli hasła; dziecko, które popełni 
błąd, odpada.
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* ma znakomity słuch * ma doskonały węch * lubi wychodzić na plażę *
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Foczki na Helu – wycinanka 
Na kartonie A4 dzieci naklejają różne 

elementy związane z  Helem i  foczkami, 
które tam mieszkają. 

     
III. Część końcowa

Krąg kończący spotkanie 
Każde dziecko składa jakieś postano

wienie, na przykład:  
l posprzątam na półce;
l poukładam kocki;
l odrobię szybko zadanie domowe. n 

Literatura: 
www.wesolyprzeszkolak.pl
www.dinoanimals.pl
www.maluchy.pl

Małgorzata namsołek
nauczycielka świetlicy 

w Szkole Podstawowej w Pogórzu

Rysowanie kredkami
Kredkami akwarelowymi można ryso

wać jak zwykłymi (są bardzo miękkie), 
a przy użyciu niewielkiej ilości wody można 
je też rozmywać, uzyskując efekt akwareli. 

Kredki świecowe, wytwarzane na bazie 
wysokiej jakości pigmentów i wosków, na
leżą do najbardziej lubianych produktów 
plastycznych. 

Z  kredek świecowych trzeba zdjąć ota
czający je papier. Nic nie szkodzi, gdy się po
łamią; każdym kawałkiem kredki można 
malować. Gdy posuwamy leżącą na papie
rze kredką, powstaje kolorowa płaszczyzna 

– słabsza lub mocniejsza w walorze zależnie 
od stopnia przyciśnięcia kredki. W ten spo
sób można bardzo szybko malować duże 

płaszczyzny, szerokie linie i  plamy. Przez 
nakładanie jednej warstwy kredki na drugą 
uzyskuje się barwy pochodne, np. gdy żół
tą płaszczyznę pokolorujemy kredką niebie
ską, otrzymamy płaszczyznę zieloną. Przed 
rysowaniem można stopić kredkę nad świe
cą lub wydrapać z pomalowanego podłoża. 

Kredkami świecowymi można rysować 
na różnych podłożach, takich jak papier 
ścierny, tkanina, korek, folia aluminiowa, 
papier jedwabny. 

Prace wykonane kredkami świecowymi 
można pokrywać tuszem, farbami plakato
wymi, bejcą lub terpentyną. n

zrób TO z nAMI
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Cele ogólne: 
n  rozpoznawanie cech, które ułatwia-

ją życie ssakom dziko żyjącym; 
n  wdrażanie do dokładnego wykony-

wania poleceń. 

Cele operacyjne. Wychowanek:
n  zna charakterystyczne cechy 

ssaków;
n  potrafi rozwiązać zagadki słowne 

i obrazkowe; 
n  opowiada o zwyczajach wybranych 

zwierząt;
n  potrafi działać twórczo;
n  potrafi współdziałać w grupie. 

Metody pracy:
n  pogadanka; 
n  samodzielnego dochodzenia 

do wiedzy (problemowa);  
n  praktycznego działania. 

Formy pracy:
n  zbiorowa;
n  grupowa; 
n  indywidualna. 

Środki: 
n  dopasowywanka obrazkowa;
n  krzyżówka z hasłami;
n  mazak;
n  lina;
n  stare gazety;
n  kolorowy karton;
n  kółeczka origami;
n  klej. 

Przebieg zajęć 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Ewa Szczepanek 

I. Część wstępna 

 Jak się bronią zwierzęta? –  
dopasowywanka obrazkowa 

II. Część zasadnicza

Nietypowa krzyżówka
Dzieci odczytują definicje i  wpisują 

hasła we właściwe miejsca w krzyżówce. 
Litery w pierwszym rzędzie utworzą roz-
wiązanie – nazwę zwierzęcia, które dzie-
ci poznają na zajęciach. 

 Poznajemy łuskowca
i jego sposób obrony 
przed drapieżnikami
Łuskowiec to dziwny ssak. 

Zamieszkuje obszary Afryki 
i  Azji. Stale wędruje.  Żyje sa-
motnie. Prowadzi naziemny 
lub nadrzewny tryb życia. Ma 
długi, chwytliwy i  ruchliwy 
ogon. Całe ciało, poza brzusz-
ną stroną, pokryte jest łuska-
mi zachodzącymi na siebie jak 
dachówki. Ma bardzo długi, 

robakowaty język, przystosowany do ła-
pania mrówek i termitów. Nie posiada zę-
bów. Ma silne pazury, którymi rozgrze-
buje gniazda owadów. Jego pokarmem są 
głównie mrówki i termity.

 Czy coś łączy człowieka
z łuskowcem? – rozmowa o rycerzach 
Człowiek nie składa się z  łusek, ale 

kiedyś nosił je na sobie. Właśnie z  łusek 
składała się zbroja – strój dawnego ryce-
rza. Zbroja była znana już w starożytności. 
Łuski wykonywano z metalu, rogu lub ko-
ści i doczepiano do skórzanego podkładu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Łuskowiec – zwierzę w zbroi

1.  Ryba na talerzu 
i w morzu?          (łosoś)

2.  Mądry ptak.   (uszatka)
3.  Ptak z rzędu wróblo-

watych o barwnym 
upierzeniu.     (sikorka)

4.  Je trawę, a daje mleko.           
                              (krowa)

5.  W morzu z mackami.
                    (ośmiornica)

6.  Rudzielec na drzewie. 
                     (wiewiórka)

7.  I kwiat, i ptak.       (irys)
8.  Struś.                     (emu)
9.  Brzmi w trzcinie.

                       (chrząszcz)

Rozwiązanie: łuskowiec 

 opos jeż antylopa skunks leniwiec łuskowiec

Ucieczka
Kamuflaż  

i udawanie
Taktyka 

ostrzegawcza
Osłona 

ciała
Mylenie 
wroga

Obrona 
agresywna 

SCenaRiuSze

12 Świetlica w Szkole 01/2016



zd
ję

ci
a:

 ©
 v

er
da

m
m

el
t, 

An
dr

é 
de

 S
ou

za
 P

er
ei

ra
, M

ar
ek

_S
zc

ze
pa

ne
k,

 H
an

s H
ill

ew
ae

rt
, T

om
fri

ed
el

, C
hr

ist
ia

n 
M

eh
lfü

hr
er

, F
A2

01
0 

– 
co

m
m

on
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Zadania dzielnych rycerzy 
Zadanie 1: Wehikuł czasu
Dzieci tworzą koło. Na sygnał prowa-

dzącego poruszają się po kole (wehikule 
czasu) i na 1,2,3 wyskakują w górę (3 razy). 
Prowadzący informuje wszystkich, że wy-
lądowali w średniowiecznej krainie, w któ-
rej panowali królowie oraz żyli rycerze.

Zadanie 2: Rycerz w studni 
Rycerze siedzą w  kole. Jeden z  nich 

stoi pośrodku. Nagle upada na ziemię 
i skarży się: – Wpadłem do studni! 

Pozostali pytają chórem: 
– Kto ma cię uratować?
Rycerz odpowiada – na przykład tak: 

– Ten, kto potrafi najgłośniej krzyczeć. 
–  Ten, kto potrafi najlepiej pocieszać 

innych.
– Ten, kto najszybciej biega.
Kiedy podawane są określone sposoby 

zachowania, dzieci siedzące w  kole pró-
bują je zademonstrować.

Zadanie 3: Mazak 
Wszyscy stoją, tworząc krąg. Prowa-

dzący rzuca mazak do wnętrza kręgu 
i wykrzykuje imię jednego z uczestników. 
Wywołana osoba musi schylić się po ma-
zak, lecz może oderwać od podłoża tylko 
jedną nogę. Po wykonaniu próby uczest-
nik wywołuje kolejną osobę.

Zadanie 4: Trzymaj – puść 
Uczestnicy zabawy trzymają linę, sto-

jąc w  kole. Pośrodku stoi prowadzący, 
który wydaje komendy. Należy je wyko-
nywać na odwrót. „Trzymaj” oznacza, że 
trzeba puścić linę, „puść” – trzeba linę 
trzymać. Osoba, która się pomyli, zajmu-
je miejsce prowadzącego w środku.

Zadanie 5: Bądź grzeczny! 
W wybranym miejscu ustawia się pro-

wadzący, a pozostali – obok niego w pół-
kolu. Zadaniem prowadzącego jest szyb-
kie wydawanie różnych poleceń, na przy-
kład: „Podrap się w głowę!” albo: „Unieś 
prawe ramię!”. Wszyscy wykonują ko-
mendę tylko wtedy, gdy prowadzący uży-

je słowa: „PROSZĘ”. Rycerz, który wy-
kona polecenie, mimo że nie padło to 
słowo – kończy grę. Zwycięży ten, kto 
pozostanie w grze najdłużej.

Zadanie 6: Gazetowa wojna 
Rozgrywka odbywa się na dwóch po-

lach tej samej wielkości. Grupa zostaje 
podzielona na 2 zespoły. Każda z drużyn 
musi mieć przygotowaną taką samą ilość 
kul zrobionych z  gazet. Na sygnał pro-
wadzącego rozpoczyna się wojna i zada-
niem każdego zespołu jest przerzucenie 
jak największej liczby kul na pole prze-
ciwnika, ale nie wolno wziąć do ręki wię-
cej niż 1 kulki na raz. Wygrywa zespół, 
który ma na swoim polu mniej kul.

Zadanie 7: Mój rycerz
Dzieci pracują przy stolikach – na 

kolorowym kartonie formatu A4 ukła-
dają z  kółeczek origami postać ryce-
rza.  Po zaakceptowaniu pracy nakleja-
ją wszystkie elementy. 

III. Część końcowa 

Otwarty krąg 
Każdy uczestnik zajęć kończy zdania: 

l  Najlepsza rzecz, która zdarzyła 
mi się w tym dniu... 

l  Gdybym był zwierzęciem, byłbym... 
bo... 

l Chciałbym napisać książkę o...         n

Literatura 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news, 

401358,eksperci-luskowce-moga-zniknac.
html

http://www.medianauka.pl/pangoliny
http://muzajo.blox.pl 
http://www.szamotuly.zhp.wlkp.pl 

Ewa Szczepanek 
nauczycielka świetlicy 

w Gimnazjum nr 2 w Lędzinach

Rysowanie mazakami
Rysowanie mazakami jest dość trudne, 

bo nie można pozwolić sobie na pomył-
kę – ale zarazem łatwe, bo nie wymaga 
od dziecka specjalnego wysiłku. Tworząc 
wyraziste linie o intensywnych kolorach, 
dzieci mogą wypełniać mazakami całe 
powierzchnie, domalowywać fantazyjne 
elementy lub imitować haft krzyżykowy.   

Na papierze, na podłożu z korka, na ka-
wałku ręcznika kuchennego lub na innej 
powierzchni wypełnionej najpierw ma-
zakami można dalej rysować kredkami, 
kredą, farbami wodnymi, atramentem 
czy wodą. 

Z mazakami można także eksperymen-
tować, tworząc wymazywaczem wzory na 
barwnym tle, kropiąc gotową pracę wodą 
albo przeciągając po rysunku kredą.

Można także zanurzać końcówkę fla-
mastra w wodzie i rysować nim jak farb-
kami akwarelowymi. Kiedy końcówki 
zrobią się białe – wyrzuca się je lub uży-
wa jako pędzelka. 

Ciekawą techniką jest także namocze-
nie kartki wodą i rysowanie po mokrym 
papierze wodoodpornym flamastrem – 
dzieci mogą obserwować zmieniające się 
i blednące kolory.

Rysowanie pastelami
Rysowanie pastelami jest techniką 

chętnie stosowaną przez dzieci, ponie-
waż daje możliwości uzyskiwania róż-
nych  efektów. Używamy pasteli suchych 
(miękkich i twardych) oraz olejnych. 

Rysunek wykonany pastelami suchymi
można rozcierać palcami albo na przy-
kład chusteczką. n

Zrób to Z nami
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Małpy robią małpie figle
– podróż do krainy zwierząt egzotycznych 

Cele ogólne: 
n  poszerzenie wiadomości dotyczących

zwierząt egzotycznych;
n  rozwijanie wyobraźni;
n  aktywizowanie myślenia dzieci 

na podstawie zagadek; 
n  rozwijanie sprawności ruchowej. 

Cele operacyjne. Wychowanek:
n  potrafi przenieść się w wyobraźni 

w inne miejsce;
n  rozpoznaje niektóre zwierzęta 

egzotyczne (lew, małpa, żyrafa, słoń);
n  rozwiązuje różne zadania; 
n  rozwija wyobraźnię, 
n  przejawia inwencję twórczą;
n  zgodnie współdziała w grupie, 

wykonując powierzone mu zadania; 
n  zna zasady zabawy ruchowej i ak-

tywnie w niej uczestniczy, dbając 
o bezpieczeństwo swoje i innych. 

Metody pracy: 
n  słowna; 
n  czynna;
n  oglądowa.       

Środki: 
n  zagadki; 
n  czarny karton;
n  klej;
n  obrazki z następującymi małpami: 

gorylem, szympansem, oranguta-
nem, pawianem i kapucynką;

n  krzyżówka; 
n  puste naczynia;
n  fasolki (20 dla każdej drużyny);
n  łyżeczka dla każdego uczestnika; 
n  ilustracja małpki do uzupełnienia;
n  zdania typu: prawda, fałsz;
n  biały kwadrat dla każdego dziecka;
n  schemat obrazkowy do składania 

małpki. 

Przebieg zajęć
Przed zajęciami nauczyciel umieszcza 

w  widocznym miejscu duży czarny kar-
ton, elementy wycięte z  białego papieru 
i klej – w trakcie zajęć dzieci będą z nich 
układały palmę daktylową. 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Marta Rydzewska 

I. Część wstępna

 Rozwiązujemy zagadki o zwierzętach 
– wprowadzenie dzieci w temat zajęć
Prowadzący dzieli dzieci na grupy. Na-

stępnie odczytuje treść zagadek. 

n  Długi ma ogonek, oczy jak paciorki,
 gdy zobaczy kota – ucieka do norki. 
  (mysz)

n  Skacze po lesie z wielkiej uciechy,
pewnie ma w dziupli smaczne orzechy.
 (wiewiórka)

n  Chytrus z niego nie lada,
do kurników się zakrada. (lis)

n  Wielki z niego budowniczy,
choć do dwóch nie umie zliczyć.
Nie używa piły wcale,
jednak jest wspaniałym drwalem.
  (bóbr)

n  Ani mysz to, ani ptak. On uważa,
że to zdrowo
sypiać w dzień do dołu głową.
 (nietoperz)

n  Przespał zimę,
wiosną zbudził się wesoły
i rzekł – zjadłbym miodu,
do roboty, pszczoły. (miś)

II. Część zasadnicza

Zadanie 1: Odszyfrowanie hasła dnia 
W  sali ukryte są obrazki z  gorylem, 

szympansem, orangutanem, pawianem 
i  kapucynką. Na odwrocie tych obraz-
ków znajdują się litery, które utworzą ha-
sło: MAŁPY.  

Po wykonaniu tego zadania jedno 
z  dzieci nakleja na czarny karton pień 
palmy daktylowej.

 Zadanie 2: Klamerkowe małpki – 
zabawa ruchowa
Dwoje dzieci jest klamerkowymi małp-

kami (w  większej grupie jest ich więcej). 
Każde z  nich dostaje kilka spinaczy do 
prania, które przypinają do swetra. Gdy 
zabawa się zacznie, klamerkowe małp-
ki biegają wokół innych dzieci i  próbują 
przypiąć swoje spinacze do ich ubrania. 
Kto pierwszy pozbędzie się swoich klame-
rek, przestaje być małpką i  wygrywa za-
bawę, a  w  nagrodę przykleja nad pniem 
pierwszą partię liści palmowych. 

Zadanie 3: Krzyżówka z małpkami
Dzieci w  grupach uzupełniają litery 

w diagramie tak, aby powstały znane im 
nazwy gatunków małp. 

Grupa, która jako pierwsza wykona za-
danie poprawnie, uzupełnia palmę dakty-
lową o kolejne liście. 

 Zadanie 4: Sztafeta fasolowa –
zabawa ruchowa
Grupy ustawiają się w rzędach – każde 

dziecko w jednej ręce trzyma łyżkę, a dru-
gą ma założoną do tyłu. Przed pierwszym 
uczestnikiem każdej grupy stoi naczynie 
z określoną liczbą ziaren fasoli, na przykład 
20.  Przy ostatnim zawodniku stoi puste 
naczynie.  Na sygnał prowadzącego pierw-
szy zawodnik napełnia łyżkę fasolą i szyb-
ko wsypuje ją do łyżki sąsiada. Ten z kolei 
przesypuje fasolę do łyżki następnego za-
wodnika i  tak aż do końca. W  czasie gry 
można zbierać z podłogi ziarna, które spa-
dły z łyżki podczas podawania, pomagając 
sobie nogą, a nie ręką. Wygrywa drużyna, 
która pierwsza ukończy sztafetę. W nagro-
dę doklejają kolejne liście do palmy. 

 Zadanie 5: Narysujmy małpkę – 
zabawa dydaktyczna 
Prowadzący rozdaje grupom rysunek. 

Należy połączyć kropki i stworzyć w ten 
sposób wizerunek małpki. Równocześnie 
dookoła obrazka należy nakleić informa-
cje, które – zdaniem dzieci – są prawdzi-
we (właściwe odpowiedzi znajdują się na 
paskach w kolorze pomarańczowym). 

Formy pracy: 
n  grupowa; 
n  indywidualna. 

1 O R L
2 S Z P A S
3 R A N T A N
4 W I A N
5 K A P C Y K A

Nie lubią żyć W stadaCh.

Mają Całe Ciało oWłosioNe, Poza tWarzą. 

Mogą Mieszkać Na zieMi i Na drzeWaCh.  

W stadzie PrzeWodzi saMiCa.
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Zrób to Z nami

  Zadanie 6: Małpi berek – 
zabawa ruchowa 

Zabawa toczy się na ograniczonym bo-
isku. Polega na tym, że wszyscy uczestni-
cy muszą naśladować berka. Jeżeli on ska-
cze – wszyscy też podskakują; jeżeli berek 
stanie na czworakach – pozostali przyj-
mują taką samą pozycję. Przybierając co-
raz to inne postawy, berek stara się jedno-
cześnie chwycić kogoś z uciekających. 

Ostatni berek może uzupełnić papie-
rową palmę. 

Po wykonaniu 6 zadań palma dakty-
lowa jest już gotowa. Do całości brakuje 
tylko małpek – wykonają je dzieci pod-
czas ostatniego zadania 

 Zadanie 7: Małpka z origami
przestrzennego – praca plastyczna 
Materiały:

n biały kwadrat o boku 200 mm;
n schemat ilustrowany.  

Sposób wykonania:
Wychowankowie składają małpki zgod-

nie z instrukcją. Gotowe małpki przykleja-
ją w dowolnym miejscu obrazka. 

Schemat: 
  1.  Kwadrat zaginamy na połowę wzdłuż 

przekątnych i składamy tzw. latawiec.

  2.  Górną krawędź zaginamy do środka 
tak, aby obie zetknęły się.

  3.  Zaginamy górną krawędź w dół i ponow-
nie w górę wzdłuż zaznaczonej linii.

  4.  Prawą i  lewą stronę formy zaginamy 
wzdłuż (według zaznaczonych linii) 
i zaprasowujemy.

  5.  Ponownie zaprasowujemy górne bocz-
ne krawędzie.

  6.  Formę składamy na połowę wzdłuż 
środkowej linii, a  następnie zagina-
my wzdłuż widocznej na obrazku li-
nii przerywanej.

  7. Otwieramy lewą stronę formy. 

  

8.  Lekko przyciskamy czubek w  środ-
ku; delikatnie pociągamy go ku do-
łowi i zaprasowujemy.

  9.  Według zaznaczonych linii robimy ko-
lejne trzy zagięcia: na pierwszej linii do 
wewnątrz, na drugiej – na zewnątrz 
i na trzeciej ponownie do wewnątrz.  

10.  Prawy i lewy górny róg zaginamy do 
środka; odginamy ogonek do góry. 

11. Małpka gotowa. 

III. Część końcowa 

Wszystkie złożone małpki nakleja-
my pod palmą daktylową.                    n

Literatura 
Ayture – Scheele Z., Origami. Sztuka skła-

dania papieru, Wydawnictwo Świat Książ-
ki, Warszawa, 1994. 

Silberg J., 500 pięciominutowych zabaw, 
Wydawnictwo Liber, Warszawa, 2004.

Zabawnik, Pomoc Wydawnictwo Misjona-
rzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 1999. 

marta rydzewska 
nauczycielka świetlicy 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach

Rysowanie pastelami
Na cienkiej kartce (papier śniadanio-

wy, pergamin) wykonujemy dowolną kom-
pozycję pastelami olejnymi. Po skończo-
nej pracy nakładamy na nią kartkę papieru 
i prasujemy rozgrzanym żelazkiem. Pastele 
pod wpływem temperatury rozpływają się, 
tworząc bardzo ciekawe efekty barwne.

Rysowanie 
na papierze ściernym

Na arkuszu drobnoziarnistego papieru 
ściernego (najlepiej w ciemnym kolorze) wy-
konujemy rysunek pastelami suchymi lub 
kredkami ołówkowymi. Na koniec sprysku-
jemy powierzchnię lakierem do włosów, aby 
kredka się nie pyliła.

Rysowanie świecą
Rysunek świecą wykonuje się na białej 

kartce. Może składać się z kresek oraz – je-
śli poprowadzimy po papierze świecę poło-
żoną na boku – również z płaszczyzn. Gdy 
rysunek jest już skończony, dużym pędzlem 
zamalowujemy całą kartkę farbą akwarelo-
wą rozpuszczoną w wodzie lub tuszem. Naj-
odpowiedniejsze kolory to czarny, ciemno-
brązowy lub ciemnoniebieski. Farba pokry-
je papier w miejscach niedotkniętych świe-
cą. W miejscach zarysowanych nią pozosta-
ną białe kreski albo płaszczyzny. 

Jeśli podczas rysowania przyciskamy 
świecę z różnym natężeniem, farba gdzie-
niegdzie przedostanie się do papieru przez 
cienką warstwę wosku. n

KońcZyny prZednie Są ZwyKLe dłużSZe od tyLnych.
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1
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4

5

6

7

8

9

10

11

Cele ogólne:
n  kształtowanie umiejętności rozpo-

znawania zwierząt leśnych na pod-
stawie cech charakterystycznych;

n  wdrażanie do ochrony środowiska. 

Cele szczegółowe. Wychowanek:
n  potrafi rozpoznać niektóre 

zwierzęta z rodziny jeleniowatych;
n  udziela kilkuzdaniowych 

wypowiedzi na określony temat; 
n  poznaje gwarę łowiecką dotyczącą 

jeleni;
n  aktywnie uczestniczy w zabawach 

ruchowych;
n  wykonuje pracę plastyczną zgodnie 

z podanym schematem. 

Metody pracy:
n  czynna;
n  słowna. 

Środki:
n  krzyżówka obrazkowa z hasłem;
n  prezentacja fotograficzna;
n  chusta animacyjna;
n  zdjęcia jelenia w dużym formacie;
n  strzałki z podpisami części ciała 

jelenia w gwarze łowieckiej;
n  kolorowy karton;
n  ołówek;
n  nożyczki;
n  klej;
n  szablony do wykonania głowy jelenia. 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Renata Zielińska 
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Formy pracy:
n  zbiorowa;
n  indywidualna.

Hasło: jeleniowate

Łoś – największy jeleniowaty, żyje głównie 
na terenach podmokłych. Porusza się powoli 
i niezgrabnie. Bardzo dobrze i wytrwale 
pływa i nurkuje. Ma poroże w kształcie łopat 
z krótszymi odnogami. 

Jeleń – żyje najczęściej w nizinnych lub 
górskich lasach liściastych i mieszanych. 
Z uwagi na rozłożyste poroże unika terenów 
gęsto zakrzewionych. W ciągu dnia żeruje 
w miejscach, w których nie wyczuwa żadnego 
zagrożenia. Jelenie żyją w stadach. Spałują 
drzewa, przyczyniając się do ich zamierania.

Daniel – najczęściej zasiedla bory mieszane 
z panującą sosną zwyczajną oraz pewnym 
udziałem dębów, brzozy, świerka i buka. Ma 
doskonały wzrok, znacznie lepszy niż pozostałe 
jeleniowate. W ciemności widzi jednak 
znacznie gorzej. Ma bardzo dobrze rozwinięty 
węch. Jest zwierzęciem stadnym. 

Sarna – żyje w stadach. Występuje zarówno 
w wielkich, zwartych kompleksach leśnych, 
jak i na zupełnie bezleśnych terenach. Lubi 
lasy liściaste i iglaste. Nie unika wysokich gór, 
nie stroni od bagien i terenów podmokłych. 
Znajdując się w miejscu otwartym, sarna co 
chwila podnosi głowę, wietrzy i rozgląda się 
dookoła. Jeśli spostrzeże coś podejrzanego, 
natychmiast ratuje się ucieczką.

SCenariuSze
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Przebieg zajęć

I. Część wstępna 

Dzieci wspólnie z  prowadzącym roz-
wiązują krzyżówkę obrazkową. Należy sa-
modzielnie dopasować obrazki. 

II. Część zasadnicza

 Co to są jeleniowate? – prezentacja 
fotograficzna 
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że w Pol-

sce występuje kilka gatunków jeleniowa-
tych, które często są ze sobą mylone. Na-
stępnie prezentuje im tabelkę, a dzieci uzu-
pełniają ją stosownymi fotografiami:

Suknia – sierść na całym ciele 

Świece – oczy 

Łyżki – uszy 

Jeleń – król polskich lasów
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 Stary niedźwiedź – zabawa z chustą 
animacyjną 
Dzieci chwytają chustę, pod którą 

wchodzi wybrany uczestnik zabawy i uda-
je niedźwiedzia zapadającego w  głęboki 
sen. Dzieci chodzą wkoło śpiewając pio-
senkę Stary niedźwiedź. Przy słowach …
niedźwiedź łapie! opuszczają chustę na 
dziecko udające niedźwiedzia i  ucieka-
ją, zanim zdąży je schwytać. Ten, kto nie 
uciekł przed niedźwiedziem, zajmuje jego 
miejsce pod chustą.

 Proszę państwa, oto… jeleń –  
poznanie gwary łowieckiej 
Prowadzący prezentuje dzieciom bu-

dowę byka (samca jelenia) w  gwarze ło-
wieckiej. Najpierw wymawia gwarowe 
nazwy poszczególnych część ciała, a  na-
stępnie wraz z  dziećmi próbuje je dopa-
sować do ciała zwierzęcia. 

 Wyścig kolorów – zabawa ruchowa 
z chustą animacyjną 
Nauczyciel rozkłada chustę na podło-

dze. Każde dziecko wybiera sobie dowol-
ny kolor i ustawia się przy nim. Na sygnał, 

np. „Wywołuję kolor żółty!”, dzieci sto-
jące przy tym kolorze biegną w  prawą 
stronę dookoła chusty i stają na swoim 
miejscu. Kto pierwszy wróci na swoje 
miejsce, wygrywa.

Bezkrwawe łowy – jeleń z papieru 
Prowadzący przygotowuje dla dzieci 

zestaw szablonów potrzebnych do wy-
konania głowy jelenia. Dzieci obryso-
wują je na wybranym kartonie, a  na-
stępnie wycinają i  sklejają. Na koniec 
dorysowują mazakami detale. 

III. Część końcowa 

Chmara (stado) jeleni w świetlicy 
Dzieci wspólnie z wychowawcą przy-

gotowują świetlicową chmarę jeleni na 
ścianie sali.                                              n

Literatura 
http://www.wkl-basior.net/strona-edukacyjna/ 

slownik-gwary-mysliwskiej 

renata zielińska 
nauczycielka w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku

Rysowanie węglem
Do rysowania węglem najlepsze są pa-

piery o  powierzchniach nieco szorstkich 
(np. papier pakowy) i  w  dużych forma-
tach. Rysujemy na szorstkiej stronie. Przy 
rysowaniu węglem można uzyskać kre-
ski o różnych walorach: od jasnoszarej do 
czarnej. Gdy rozpoczyna się pracę, należy 
rysować bardzo lekko. Niepotrzebne linie 
dadzą się wtedy łatwo usunąć kawałkiem 
suchej  tkaniny. Można też użyć specjalnej 
gumki do węgla albo ugniecionego kawał-
ka świeżego chleba.

Nie trzeba pokrywać całej powierzchni 
papieru węglem, lecz zostawiać plamy czy-
stego papieru. Aby zachować rysunek wę-
glem, trzeba go utrwalić lakierem do włosów.

Rysowanie kredą
Można rysować kredą na ciemnym pa-

pierze o szorstkiej powierzchni. 
Rysunek wykonany kredą można utrwa-

lić tak samo, jak rysunek węglem. Nie jest to 
jednak konieczne, bo kreda lepiej trzyma się 
powierzchni papieru.

Rysowanie 
cieniami do powiek 

Na kartce rysujemy dowolne kształty 
(kwiaty, figury geometryczne, postacie 
zwierząt), a następnie wycinamy je. Przy-
kładamy wycięty szablon do arkusza pa-
pieru, przytrzymując go ręką. Na palec 
drugiej ręki nabieramy trochę cieni do 
powiek i delikatnie rozcieramy je od kra-
wędzi szablonu na zewnątrz. Po ściągnię-
ciu szablonu otrzymamy sylwetkę bez 
konturu. Możemy teraz dorysować bra-
kujące szczegóły kredkami ołówkowymi 
lub mazakami.

Rysowanie piórkiem
Piórkiem, używając do tego tuszu lub 

atramentu, można rysować na możli-
wie gładkim papierze. Operujemy — jak 
przy rysowaniu ołówkiem — kreską. Aby 
uzyskać płaszczyznę mocniejszą w walo-
rze, należy kłaść kreski gęściej, ale za-
wsze tak, aby były widoczne i nie zlewa-
ły się w plamę. Do malowania plam słu-
ży pędzel i piórkiem nie trzeba go naśla-
dować. Rysować piórkiem trzeba wprost, 
bez uprzedniego szkicowania ołówkiem. 
Nic też nie da się tu wytrzeć gumką. n
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badyle – nogi  

Wieniec – całe poroże



A ja jestem rudy lis
i do zabawy zapraszam cię dziś

Cele ogólne: 
n  zapoznanie dzieci ze zwierzęta-

mi żyjącymi w lesie na podstawie 
oznak ich bytowania;

n  doskonalenie sprawności ruchowej;
n  rozwijanie sprawności manualnej. 

Cele operacyjne. Wychowanek:
n  rozpoznaje i nazywa ślady zwierząt; 
n  aktywnie uczestniczy w zabawach 

ruchowych; 
n  wykonuje pracę na zadany temat 

z wykorzystaniem igły i nitki. 

Metody pracy:
n  asymilacji wiedzy: pogadanka; 
n  samodzielnego dochodzenia do 

wiedzy: problemowa;
n  praktyczne: ćwiczebne, realizacji 

zadań wytwórczych.

Formy pracy:
n  zbiorowa;
n  grupowa; 
n  indywidualna. 

Środki: 
n  kolorowe listki; 
n  karta ze zdaniami;
n  mazaki;
n  słowniki, encyklopedie w wersji pa-

pierowej i internetowej;
n  prezentacja fotograficzna;
n  szarfy;
n  kreda;
n  piłki (tyle, ile będzie drużyn);
n  kostka uczuć; 
n  kolorowy karton;
n  igła;
n  kordonek;
n  szablon lisa;
n  guziki;
n  nożyczki. 

Przebieg zajęć. 

I. Część wstępna

Prowadzący rozdaje dzieciom listki 
w  jesiennych kolorach. Prosi, żeby usta-
wiły się w grupy zgodnie z kolorami. Każ-
da grupa otrzymuje kartę z  zadaniem – 
ma odszukać w zdaniach nazwy zwierząt 
i podkreślić je. 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Agata Nowak 

II. Część zasadnicza 

Co to są „ślady”?
Nauczyciel wspólnie z dziećmi próbu-

je wyjaśnić pojęcie „ślady zwierząt”. Każ-
da grupa wykonuje to w inny sposób – za 
pomocą słownika, Internetu, encyklope-
dii. Wspólnie układają definicję:

 Ślady zwierząt – różne oznaki bytowania 
 zwierząt, na przykład odciski łap, gniazda, 
 zgubione pióra, ślady żerowania.

Wyścig kłębków – zabawa ruchowa 
Każda drużyna siada w kółeczku w wy-

znaczonym miejscu sali. Prowadzący wrę-
cza im kłębek wełny. Na umówiony sy-
gnał uczestnicy zabawy podają sobie kłę-
bek, ale cały czas trzymają jego koniec. 
Kłębek musi wrócić do osoby, która roz-
poczynała zabawę. Wygrywa drużyna, 
która pierwsza wykona zadanie. 

 Szukamy śladów – prezentacja 
fotograficzna 
 Wychowawca próbuje usystematyzo-

wać wiedzę wychowanków na temat śla-
dów. Przedstawia im tabelkę uzupełnio-
ną fotografiami. 

Nasze gniazda – zabawa ruchowa
Dzieci ustawiają się w drużyny według 

podziału stworzonego na początku zajęć. 

Chłopcy grali spokojnie w warcaby.
Zgłoś się do lekarza. 
Natasza ją ciągnęła na sznurku.
Pąsowa róża rośnie w ogrodzie. 
Paweł słodzi kakao. 
Policz, jeżeli potrafisz. 
Mateusz pakuje swój plecak. 
Pada mokry śnieg. 
Wigilię w tym roku spędzimy
w górach.
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Kuźnia
Przez większą część roku dzięcioł żywi się nasionami świerka 
i sosny. Rozkuwa szyszki tych drzew, dla ułatwienia kładąc je 
w tzw. kuźniach – umieszcza szyszkę w szparach lub specjal-
nie wykutych otworach w drzewie. Szyszkę umieszcza w taki 
sposób, że jej czubek wystaje na zewnątrz. Od tego czub-
ka ptak zaczyna rozkuwać łuski, by dostać się do nasion. Gdy 
nasiona z jednej strony szyszki zostaną wyjedzone, dzięcioł 
obraca ją i wyjada nasiona z drugiej części. Następnie szysz-
kę tę usuwa z kuźni, by było miejsce na kolejną. 

Spiżarnia
Srokosz to ptak żerujący tam, gdzie rosną cierniste krzewy. 
Ptak ten gromadzi owady i małe zwierzęta nadziewając je 
na ostre gałązki. 

Oskub 
Nagromadzenie w jednym miejscu piór ofiary. 

Buchtowisko
Dziki szukają pożywienia nie tylko na powierzchni ziemi, ale 
i pod nią. W tym celu ryją („buchtują”) ziemię ryjem. 

Tr
op

y Trop 
Pojedynczy odcisk stopy zwierzęcia to najpowszechniejszy 
rodzaj śladów, pozwalający bardzo dokładnie określić, jakie 
zwierzę go zostawiło.
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Odchody 
Odchody lisa mają kształt wałeczków skręconych na jednym 
końcu. Gdy lis zje dużą ilość sierści, odchody początkowo są 
ciemnobrązowe, później szarzeją, aż w końcu bieleją. Latem 
i jesienią można w nich rozpoznać pestki owoców, którymi 
lis urozmaica sobie dietę.

Wypluwka 
Znajdują się w niej części ciała ssaków, ptaków i bezkręgow-
ców. Wypluwkę możemy znaleźć na skraju lasu, w zaroślach 
śródpolnych lub w małych kępach drzew. 

SCenariuSze
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 A ja jestem rudy(?) lis – 
praca plastyczna
Materiały:
 kolorowy karton, szablon lisa,  
guziki, kordonek.
Wykonanie: 
Uczestnicy odrysowują sylwetkę lisa 

na kartonie. Kolorowym kordonkiem 
obszywają brzegi tułowia i  głowy. Na 
koniec doszywają oczko z guzika i ogon 
z papieru. 

 
III. Część końcowa

Kostka uczuć
Nauczyciel przygotowuje kostkę, na 

której nakleja kartki z  narysowanymi 
twarzami oznaczającymi złość, smutek, 
radość, szczęście, strach i  zdziwienie. 
Wszyscy wspólnie oglądają kostkę i  na-
uczyciel zachęca dzieci do nazywania 
pokazanych uczuć. Każde dziecko poka-
zuje innym tę twarz, która określa jego 
uczucia po dzisiejszych zajęciach. n
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Każdy uczestnik przyczepia sobie szarfę 
do pasa w  taki sposób, aby jej część wy-
stawała na zewnątrz. Każda drużyna do-
staje piłkę, którą następnie kładzie na 
ziemi i obrysuje w kształt koła (gniazda) 
o średnicy 2 metrów. 

Uczestnicy próbują przedostać się do 
obozu przeciwników, by zdobyć ich piłkę 
i przenieść ją do swojego gniazda. Żeby 
zatrzymać przeciwnika z  piłką, nale-
ży wyciągnąć mu szarfę zza pasa – wte-
dy gracz kładzie piłkę, oddala się na 10 
kroków i ponownie wkłada szarfę za pas. 
Leżąca piłka może być znowu zabrana 
przez dowolnego gracza.

 Nie wolno zabrać szarfy zawodnikowi 
bez piłki. Zawodnik może wejść do koła 
tylko po piłkę, nie może go bronić. Jeśli 
dwie osoby z  jednej drużyny chcą sobie 
podać piłkę, muszą to zrobić z rąk do rąk, 
nie wolno rzucać. Zdobytą piłkę zawod-
nik kładzie w  swoim kole. Zabawa koń-
czy się, kiedy drużyna zdobędzie 3 piłki 

 Poznajemy lisa chytruska – 
opowiadanie nauczyciela 
Prowadzący opowiada dzieciom o  li-

sie i kolorach jego futra: rudym, szarym 
i  tzw. „krzyżowym”. Zwraca uwagę, że 
lisy o  rudym umaszczeniu mają jasne, 
rdzawe futro z  żółtawymi pasmami sier-
ści. Na grzbiecie sierść o brązowej barwie 
formuje pas biegnący wzdłuż kręgosłupa. 
U  lisów o  krzyżowym umaszczeniu wy-
stępuje dodatkowo pas ciemniejszej sier-
ści łączący barki i przecinający pod kątem 
prostym pas biegnący wzdłuż kręgosłupa. 
Tylne partie grzbietu są zwykle szarawe, 
sierść na brzuchu jaśniejsza, a na gardle, 
policzkach, wzdłuż dolnej wargi i na klat-
ce piersiowej – całkowicie biała. Pozosta-
łe partie ciała są ciemno umaszczone.

Opowiadając, nauczyciel pokazuje foto-
grafie z wariantami kolorystycznymi lisa. 

Rysunek lawowany
Do rysunku tuszem, wykonanego przy 

pomocy piórka, patyka lub pędzla, doma-
lowujemy (pędzlem) rozwodnionym tu-
szem plamy o rozmaitym natężeniu. Przez 
odpowiednie rozcieńczenie tuszu wodą 
można uzyskać plamy przechodzące z od-
cieni bardzo słabych do bardzo silnych (aż 
do czerni). Rysunek lawowany polega na 
umiejętnym zestawieniu białych plam pa-
pieru z różnymi szarościami i z czarnym 
rysunkiem. Rysunki lawowane można 
również wykonać atramentem lub tuszem 
w kolorze brązowym.

Rysowanie farbą 
wyciskaną z rożka

Kawałek papieru tzw. pergaminowego, 
kalki kreślarskiej, ewentualnie woreczka fo-
liowego zwijamy w rożek, sklejamy i obcina-
my jego koniec tak, aby powstał mały otwo-
rek o  średnicy 3-4 mm. Za pomocą łyżki 
wlewamy do rożka farbę i  zawijamy górną 
część, aby farba nie wylewała się. Na niedu-
żych arkuszach ciemnego papieru wykonu-
jemy różne rysunki,  delikatnie wyciskając 
farbę. Rożek należy prowadzić tuż nad pa-
pierem; nie można go ciągnąć po arkuszu.

Rysowanie nitką 
zanurzoną w farbie

Przygotowujemy nitki różnej grubości 
oraz farby w  kilku kolorach. Nitkę zanu-
rzamy w farbie, unosimy nad kartkę i ener-
gicznie puszczamy. Nitka przybiera dowol-
ny kształt. Nakrywamy ją drugą czystą kart-
ką. Pracę przyciskamy ciężkim przedmio-
tem i  powoli wyciągamy nitkę. Następnie 
rozdzielamy kartki. Działania te można po-
wtórzyć kilka razy, zanurzając nitki o różnej 
grubości w farbach o dowolnych kolorach.

Haft matematyczny 
Dajemy dzieciom wzór obrazka. Do wy-

szywania używamy dosyć sztywnego pa-
pieru. Układamy go na czymś  grubym (nie 
chcemy zniszczyć stołu), a  jednocześnie na 
tyle miękkim, żeby weszła w  to igła – np. 
na korkowej podkładce. Aby z kolorowanki 
zrobić schemat, musimy najpierw rozplano-
wać kropki. We wzorach typu koło musi ich 
być parzysta liczba, przy liniach prostych nie 
jest to konieczne Gdy już wyrysujemy krop-
ki na naszym obrazku, układamy go na pod-
kładce i  przystępujemy do nakłuwania pi-
nezkami do tablic korkowych. Wydziurko-
wany obrazek wyszywamy. Można do tego 
używać pojedynczych nitek muliny albo nici 
do szycia. Nie robimy supełków – każdą nit-
kę mocujemy z tyłu taśmą klejącą. n 
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Ten wytwór roślin jest reakcją na uszkodzenia spowodowa-
ne przez zwierzęta, głównie przez owady. W wyroślach  
znajdują się owady w różnym stopniu rozwoju. 
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Gniazda  ptaków
Ptaki wykonują różne konstrukcje, które służą im jako  
schronienie oraz miejsce wylęgu i odchowywania młodych.

Nory
Codzienna kryjówka zwierzęca – nora lub jama – ma zaspo-
koić jego potrzebę schronienia.

Dziupla 
Pusta komora wewnątrz pnia lub gałęzi drzewa

In
ne

 ś
la

dy

babrzysko
Dziki bardzo lubią kąpać się w błocie. Wykorzystują do tego 
celu kałuże błotne, wokół których widoczne są później  
ślady racic i odchody.

miejsce odpoczynku sarny
Aby przygotować sobie miejsce odpoczynku, sarna odgar-
nia racicami elementy, które mogłyby ją uwierać – gałązki,  
liście, a nawet wierzchnią warstwę gleby. 
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Nietoperze
– zadziwiające latające ssaki

Cel główny: 
n  propagowanie wśród rodziców 

i dzieci wiedzy na temat nietoperzy 
i ich zagrożenia oraz ich ochrony;

n  rozwijanie u dzieci postawy ba-
dawczej. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
n  poszerza wiedzę na temat życia nie-

toperzy, ich znaczenia oraz zagro-
żenia ich istnienia;

n  przełamuje uprzedzenia i nabywa 
aprobujący stosunek do nietoperzy;

n  w trakcie prostej zabawy przekonu-
je się, na czym polega echolokacja; 

n  zapoznaje się z praktyczną ochroną 
nietoperzy i ich schronieniem;

n  kształtuje wyobraźnię plastyczną. 

Metody pracy: 
n  pogadanka;
n  pokaz;
n  zajęcia praktyczne 

Środki: 
n  zagadka;
n  prezentacja multimedialna;
n  opaska na oczy;
n  kartoniki do zabawy „prawda-fałsz”
n  ołówek;
n  kolorowy karton;
n  nożyczki;
n  klej;
n  różnej wielkości talerze. 

Przebieg zajęć

I. Część wstępna

Nasze zmysły – rozmowa 
Nauczyciel opowiada dzieciom, że czło-

wiek posługuje się zmysłami w sposób ogra-
niczony w porównaniu ze zwierzętami:
n   nos psa jest milion razy czulszy od 

naszego;
n   ptaki mają zdumiewający wzrok;
n   pszczoły wyczuwają pole magnetycz-

ne – umiejętność ta przydaje się im 
podczas budowania plastrów miodu 
i do orientacji w terenie; 

n   węże potrafią dostrzec w nocy wszyst-
ko, co jest cieplejsze od otoczenia;

n  łososie, aby znaleźć strumień, w którym

Scenariusz zajęć świetlicowych

Joanna Hoffmann 

przyszły na świat, prawdopodobnie po-
sługują się wyostrzonym węchem; 

n  nietoperzom i delfinom pomaga echo-
lokacja – umiejętność określania po-
łożenia i lokalizacji obiektów poprzez 
wykorzystanie zjawiska echa. 

II. Część zasadnicza 

Zagadka o nietoperzu
Prowadzący czyta dzieciom zagadkę 

i prosi o jej rozwiązanie:

Mieszka w jaskiniach i dziuplach.
W dzień śpi, wisząc głową w dół.
Na łowy nocą frunie.
Czy wiecie, co to za stwór? 
 (nietoperz)

 Poznajemy nietoperze – 
prezentacja multimedialna 
Nauczyciel opowiada dzieciom o  ży-

ciu tych nietypowych ssaków, posiłku-
jąc się prezentacją multimedialną. Warto 
zwrócić uwagę na następujące fakty: 
n  nietoperze to jedyne ssaki, które potra-

fią latać;
n  nietoperze żyją dłużej niż inne ssaki 

tej samej wielkości;
n  tryb życia nietoperzy związany jest 

z klimatem – latem są aktywne nocą, 
a  w  dzień śpią zwisając głową w  dół, 
natomiast w zimie hibernują (śpią);

n  nietoperze polują nocą na owady, sto-
sując echolokację;

n  człowiek może pomóc nietoperzom, 
zakładając dla nich specjalne budki 
lęgowe;

n  w Polsce żyje 25 gatunków nietoperzy;
n  nietoperze są bardzo pożyteczne, po-

nieważ polują na owady, między inny-
mi na komary; 

n  wielu ludzi uważa nietoperze za tajem-
nicze zwierzęta. 
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Formy pracy:
n  jednostkowa;
n  zbiorowa. 

n PRAWDA n FAŁSZ

Nietoperz z upodobaniem wkręca się  
we włosy

Nietoperz roznosi wściekliznę w  takim sa-
mym stopniu jak każde inne zwierzę

W  Chinach do dziś nietoperz jest symbo-
lem szczęścia. Słowa „nietoperz” i  „szczę-
ście” mają identyczne brzmienie – fu. 

Jeżeli nietoperz wleci do domu, przyniesie 
nieszczęście.
Tylko młode nietoperze wlatują do domów, 
bo jeszcze nie nauczyły się, jak omijać okna 

– drugi raz już tego nie zrobią

Jeśli usłyszy się głos nietoperza, będzie 
to oznaczało pecha.
Większość gatunków nietoperzy wykorzy-
stuje dźwięki, których człowiek nie słyszy; 
czasami  jednak wydaje całą gamę pisków, 
mlaskań, chrząknięć, które mogą wydawać 
się nieprzyjemnymi;

Nietoperz jest jednym z  wcieleń diabła 
i pomocnikiem czarownic. Przekonanie to 
wynikało z niewiedzy człowieka.

Poprawienie słabego wzroku może nastąpić 
po spożyciu startych głów nietoperzowych.
Przekonanie, że części nietoperza mogą 
służyć jako lekarstwo, wynika stąd, że lu-
dzie obserwowali, jak doskonale radzą so-
bie nietoperze w całkowitej ciemności

Gniazdo nietoperzy w domu to dobra pro-
gnoza dla życia rodzinnego – dzięki ich 
obecności w piwnicach i na strychu nie ma 
uciążliwych owadów

W bajkach przedstawiano nietoperza jako 
bardzo mądre zwierzę.
Nietoperze symbolizują mądrość, gdyż 
orientują się po ciemku, polują na ślepo 
i potrafią zgodnie żyć w wielkich grupach, 
pomagając sobie wzajemnie w  wychowy-
waniu potomstwa.

SCenariuSze
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Echolokacja – zabawa pierwsza
Wychowankowie ustawiają się w  kole. 

Prowadzący wybiera jednego uczestnika, 
który będzie nietoperzem, i dwoje innych 

– ćmy. Nietoperzowi zawiązuje się oczy. 
Ćmy i nietoperz pozostają wewnątrz koła. 
Zadaniem nietoperza jest złapanie owa-
dów. Dzieci tworzące koło trzymają się za 
ręce tworząc barierę dla nietoperza. 

Nietoperz krzyczy: „nietoperz, nieto-
perz, nietoperz”, a ćmy muszą mu odpo-
wiedzieć: „ćmy, ćmy, ćmy”. Nietoperz sta-
ra się dotrzeć do ćmy, natomiast one mu-
szą stać w  miejscu. Zabawa kończy się, 
kiedy nietoperz złapie wszystkie owady. 

Przesądy o nietoperzach 
Prowadzący rozdaje dzieciom karto-

niki z wizerunkami nietoperzy oraz spe-
cjalnymi napisami. Dzieci zakreślają pra-
widłową odpowiedź, a następnie wszyscy 
wspólnie próbują wyjaśnić te przesądy. 

Echolokacja – zabawa druga 
Prowadzący przygotowuje zestaw po-

jemniczków z  jajek niespodzianek, do 
których wkłada różne rzeczy: ryż, fasol-
kę, drobne monety, śrubki, makaron itp. 
Następnie kładzie je przed dziećmi. Za-
daniem dzieci jest odnalezienie par jed-
nakowo dźwięczących jajek.

 Papierowy nietoperz na szczęście – 
praca plastyczna 
Na kolorowym kartonie dziecko ob-

rysowuje dwa koła wykorzystując do 
tego  talarze (różnej wielkości). Więk-
sze koło będzie tułowiem nietoperza, 
a  z  mniejszego należy uformować gło-
wę – czyli naciąć koło do środka i skle-
ić. Z  resztek papieru kolorowego wyci-
namy skrzydełka i  elementy pyszczka 
nietoperza. Wszystkie części składamy 
i umieszczamy gotowe prace w widocz-
nym miejscu sali. 

Wykorzystując inne kolory kartonu 
można wykonać całą kolekcję ssaków.   n
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Rysowanie nitką 
rozpinaną 
na szpilkach

Do kawałka grubej tektury przypina-
my papier w ciemnym kolorze. Bierzemy 
długą białą nitkę lub kordonek, wbijamy 
szpilkę w  tekturę i  zawiązujemy koniec 
nitki na szpilce. Gdy w  pewnej odległo-
ści od pierwszej szpilki wbijemy drugą  
i  zaczepimy o  nią naciągniętą nitkę, 
otrzymamy linię prostą – pionową, po-
ziomą lub ukośną. Komponujemy więc 
rysunek złożony tylko z linii prostych.

Rysujemy nitką wprost, bez żadnego 
uprzedniego szkicowania. Bardzo łatwo 
można coś poprawić w  rysunku przez 
wyciągnięcie szpilki i  wbicie jej w  inne 
miejsce. Trzeba się starać, aby nie odciąć 
nitki aż do ukończenia rysunku. Gdy na-
jeżona szpilkami praca będzie już goto-
wa, trzeba przykleić nitki do papieru. 
Płaskim pędzlem, maczanym w  rozcień-
czonym kleju magik lub wikol, cienką 
warstwą smarujemy nitki leżące na pa-
pierze. Gdy cały rysunek jest już przykle-
jony, ostrożnie wyjmujemy szpilki. Trze-
ba to zrobić natychmiast po przyklejeniu 
nitek, gdy klej jeszcze nie wysechł. Jeże-
li klej zaschnie na szpilkach, przy ich wy-
ciąganiu praca mogłaby ulec zniszczeniu.

Wysypywanki 
z piasku

Tę technikę możemy z  powodzeniem 
stosować na zajęciach z młodszymi dzieć-
mi na wolnym powietrzu. W  sali dzie-
ci mogą wysypywać obrazki wprost na 
ciemnych blatach stolików lub na czar-
nym papierze. Dostępne są też gotowe ze-
stawy do malowania piaskiem, których 
powierzchnia pokryta jest taśmą dwu-
stronnie klejącą. Po odklejeniu wybrane-
go elementu dziecko wysypuje piasek. n 
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Panda – niedźwiadek
na bambusowej diecie

Cele główne: 
n  kształtowanie zainteresowania 

światem zwierząt;
n  kształtowanie właściwego stosunku 

do zwierząt i odpowiedzialności 
za świat otaczający człowieka;

n  doskonalenie sprawności manualnej 
poprzez technikę origami. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
n  rozumie potrzebę dbania 

o przyrodę; 
n  poznaje życie pandy wielkiej i jej 

specyficzną dietę;
n  rozumie i stosuje reguły zabaw; 
n  rozpoznaje różne gatunki 

niedźwiedzi; 
n  potrafi swobodnie wypowiadać

się na określony temat;
n  potrafi estetycznie wykonać

pracę metodą origami. 

Metody pracy:
n  pogadanka;
n  praktycznego

działania. 

Środki:
n  krzyżówka z hasłem;
n  puzzle z hasłami do odczytania; 
n  fotografie niedźwiedzi i koali; 
n  prezentacja multimedialna;
n  piosenka „Jadą, jadą misie”;
n  odtwarzacz CD; 
n  wykreślanka;
n  dwie kredki: czerwona i zielona 

(dla każdego dziecka); 
n  kółeczka origami;
n  klej;
n  połowa kartonu formatu A4. 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Beata Godyla 
Przebieg zajęć

I. Część wstępna

 Ssaki – wprowadzenie 
do tematyki zajęć
W  krzyżówce zostało zamieszczone 

hasło. Przyjrzyj się obrazkom i  wpisz 
w odpowiednie miejsce nazwy zwierząt.

II. Część zasadnicza

Poznajemy ssaki 
Po rozwiązaniu przez wychowanków 

krzyżówki prowadzący przedstawia krót
kie informacje o  ssakach. Każde zdanie 
pocięte zostaje maszynką do wycinania 
puzzli – dzieci muszą dopasować części 
i odczytać informacje. 

Proszę państwa, oto miś…
Wychowawca opowiada dzieciom 

o  niedźwiedziach jako wielkiej rodzinie 
zwierząt. Wychowankowie dopasowują 
podpis do obrazka. Po zakończeniu zada
nia prowadzący wyjaśnia dzieciom, że ko
ala jest popularnie nazywany „misiem ko
ala”, co błędnie sugeruje pokrewieństwo 
z niedźwiedziami.  

Formy pracy:
n  praca

indywidualna;
n  praca

zespołowa. 

koala – nie należy do niedźwiedzi niedźwiedź brunatny niedźwiedź polarny

 Poznajemy pandę i jej nawyki 
żywieniowe
Wychowawca wspólnie z dziećmi oglą

da prezentację multimedialną o  życiu 
pandy wielkiej. Dowiedzą się z niej kilka 
ważnych szczegółów o życiu tego ssaka:        
n  zamieszkuje lasy bambusowe;
n  odżywia się pędami roślin (głównie 

bambusa), lecz nie gardzi też rybami 
i małymi gryzoniami;

n  musi jeść bardzo dużo, nawet do 40 kg 
dziennie; 

n  poświęca 16 godzin dziennie na zdo
bywanie pożywienia; 

n  wędruje po swoim terytorium powoli, 
aby oszczędzać energię; 

n  coraz więcej lasów tworzących środo
wisko pandy jest wycinanych przez lu
dzi pod pola uprawne, dlatego gatunek 
ten może wyginąć. 

 Taniec wesołych misiów – 
zabawa ruchowa
Przy piosence „Jadą, jadą misie...” 

uczestnicy zajęć poruszają się w  rytm 
muzyki po całej sali. Na umówiony znak 
dzieci wykonują polecenia nauczyciela:

n  misie wesoło podskakują;
n  misie wdrapują się na drzewo po miód;
n  misie opędzają się od roju pszczół;
n  misie głaszczą się po najedzonym 

brzuszku;
n  misie zapadają w drzemkę.

panda wielka
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 Dieta – pojęcie aktualne także u człowieka
Wychowawca tłumaczy dzieciom znaczenie pojęcia 

„dieta”. Niektóre zwierzęta mają specyficzną dietę i dlatego 
coraz trudniej jest im żyć we współczesnym świecie. Przy
kładem jest właśnie panda, która przez większość roku zja
da tylko pewne części bambusa: od listopada do marca je 
wyłącznie liście i młode łodygi, od kwietnia do czerwca zja
da także starsze łodygi, natomiast od lipca do październi
ka prawie wyłącznie liście. Niestety, lasów bambusowych 
jest coraz mniej. Przez swoje niszczycielskie postępowanie 
człowiek powoduje, że pandy mogą wyginąć. 

Nawiązując do diety poznanego niedźwiedzia nauczyciel 
opowiada dzieciom o  diecie, którą stosuje także człowiek. 
Uświadamia dzieciom, jak powinien wyglądać ich obiad. 

Dzieci otrzymują wykreślankę i dwie kredki: czerwoną 
i zieloną. Odszukują w wykreślance zdrowe potrawy i za
malowują je na zielono (ryż, kasza, owoce, warzywa, su
rówka) i potrawy, których powinny unikać – zamalowują 
je na czerwono (kotlet, sól, frytki, słodycze, napoje). Kie
dy dzieci odszukają „napoje” wychowawca tłumaczy im, 
że chodzi o wszystkie napoje słodzone. 

III. Część końcowa 

Refleksja – nauczyciel zbiera od ucz
niów informację zwrotną dotyczącą ła
twości i  trudności  zadań, samopoczu
cia w  grupie, samooceny. Udziela in
formacji zwrotnej będącej diagnozą 
i wsparciem.                                                    n

Wydrapywanka 
czarno-biała

Do wydrapywanki należy używać bry
stolu w dobrym gatunku. Na gorszym czy 
zbyt miękkim papierze prace nie udadzą 
się. Arkusz czystego brystolu o dość du
żym formacie kładziemy na gazecie i za
malowujemy całą powierzchnię czarnym 
tuszem. Gdy tusz zupełnie wyschnie, wy
drapujemy szpilką rysunek. Będzie on 
biały na czarnym tle.

Wydrapywanka 
kolorowa

Arkusz brystolu zamalowujemy farba
mi akwarelowymi, np. w trzech kolorach 
czystych, lecz o słabym natężeniu. Papier 
można pomalować w nieregularne pla
my lub pasy, zależnie od potrzeby. Gdy 
pomalowany brystol jest zupełnie suchy, 
pocieramy całą jego powierzchnię świe
cą. Następnie całą powierzchnię papieru 
zamalowujemy czarnym tuszem. Począt
kowo tusz nie wszystko pokryje – będzie 
się jak gdyby rozbiegał, wciąż ukazując 
kolorowe plamy. Nie trzeba się tym znie
chęcać. Kiedy papier zupełnie wyschnie, 
można będzie wydrapywać na nim linie 
różnej grubości, zależnie od użytego na
rzędzia. Linie wydrapywane szpilką będą 
bardzo cienkie, a wydrapywane gwoź
dziem – grubsze. Zdrapując w ten spo
sób warstwę tuszu i świecy, odsłonimy na 
czarnym tle kolorowe linie i płaszczyzny. 

Wydrapywanka 
w plastelinie 

Powierzchnię kartki pokrywamy ko
lorową plasteliną – najlepiej, jeśli będą to 
nieregularne plamy. Wykałaczką wydra
pujemy dowolny wzór. n 

zrób to z naMi

panda wielka

niedźwiedź malajski

 Niedźwiadek – origami z kół

Sposób wykonania: 
Dzieci układają na kartce sylwet

kę misia zgodnie z  podpowiedzią na
uczyciela – dopiero po zaakceptowa
niu pracy mogą naklejać kółeczka. 

Materiały:
n  papierowe koła o różnych 

średnicach:
l  100 mm i 57 mm (brzuszek);
l  6 kółek 30 mm (uszka, rączki 

i nóżki, 2 koła zgięte na pół);
l  57 mm (głowa); 
l 30 mm (pyszczek);
l 4 kółka 20 mm (zgięte na pół
na oczy i usta, zgięte dwukrot
nie na pół – nosek);

n  połowa kolorowej kartki A4;
n  klej. 

niedźwiedź czarny – baribal

Literatura: 
Bąk D., Gry i zabawy w szkole dla dzieci od 6 do 

10 lat, Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 
Warszawa, 2002. 

www.wikipedia.pl 

beata Godyla
nauczycielka świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach
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Z zabawą wśród ssaków

Co jedzą zwierzęta?
Do zabawy będą potrzebne kostki z na-

klejonymi rysunkami zwierząt roślino-
żernych i  mięsożernych. Dzieci na zmia-
nę rzucają kostkami mówiąc, czym dane 
zwierzę się żywi.

Nazwij pięć 
Uczestnicy tworzą krąg. W  środ-

ku stoi osoba z  zasłoniętymi oczami. 
Uczestnicy podają sobie kostkę. W  do-
wolnym momencie gracz ze środka mówi 

„stop”. Dziecko, które w  tym momencie 
trzyma kostkę, musi:
n  rzucić kostką i podać nazwę zwierzaka, 

który znajduje się na obrazku; 
n  podać dalej kostkę; 
n  10 razy powtórzyć nazwę wylosowane-

go zwierzęcia.

Kiedy gracz powtarza nazwę zwierzę-
cia – kostka wędruje dalej. Jeśli wróci do 
mówiącego, zanim skończy on wykony-
wać swoje zadanie, będzie musiał zamienić 
się miejscem z osobą stojącą w środku i gra 
rozpocznie się na nowo. Jeśli zdąży, gra po-
toczy się dalej bez żadnych zmian. Liczba 
powtórzeń zależy od wielkości grupy. 

Wyścig zwierząt
Nauczyciel przygotowuje tor przeszkód. 

Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach. Na 
znak prowadzącego pierwsze dziecko z rzę-
du rzuca kostką – mówi, jakie zwierzę wy-
padło, a następnie pokonuje tor przeszkód, 
naśladując to zwierzę.

Gdzie mieszkają? 
Prowadzący wyznacza w  sali okręgi 

i nadaje im nazwy: las, morze, powietrze, 
pod ziemią, góry. Następnie rzuca kostką 
i podaje dzieciom nazwę zwierzaka, który 

Gry i zabawy z wykorzystaniem kostki do gry
Paweł Łukasik 

Kostka do gry nie musi być nudna. 
Można ją wykorzystać w świetlicy nie 
tylko jako rekwizyt do nauki liczenia, 
ale także jako pomoc w poznawaniu 
świata zwierząt. Wspólnie z dziećmi 
należy przygotować papierowy mo-
del sześciennej kostki i obrazki do jej 
ozdobienia. Sposób wykonania rysun-
ków jest dowolny: wyklejanka, wyci-
nanka z czasopism, malowanie kredka-
mi lub farbkami. Po naklejeniu kartek 
otrzymamy oryginalną kostkę do gry 
w nietypowym rozmiarze – w dodatku 
każde dziecko otrzyma inną jej wersję. 

pojawił się  na obrazku. Zadaniem uczest-
ników jest stanąć w  polu, które symbo-
lizuje miejsce zamieszkania zwierzaka. 
Osoby, które się pomylą, odpadają z gry. 

Rozmowa bez słów
Uczestnicy zabawy siedzą w  półkolu. 

Prowadzący wybiera spośród nich „de-
tektywa”. Gdy ten obraca się tyłem do 
uczestników, prowadzący rzuca kostką 
i pokazuje uczestnikom wynik – obrazek 
ze ssakiem. Następnie detektyw wchodzi 
do półkola i bez słowa, tylko za pomocą 
gestów zadaje pytania dowolnie wybra-
nemu uczestnikowi zabawy. Pytania mu-
szą dotyczyć zwierząt. Na każde pytanie 
detektywa uczestnik może odpowiedzieć 
tylko gestem. Jeśli detektyw rozszyfruje 
zwierzę po zadaniu dziesięciu pytań, na-
stępuje zamiana detektywa. 

Zgadnij, kim jestem
Gracze siadają w kole i zawiązują sobie 

opaski na głowach. Potem każdy zapisuje 
na naklejce imię i  nazwisko jakiejś sław-
nej osoby i przykleja ją na czole osoby sie-
dzącej naprzeciwko – tak, żeby nie widzia-
ła, co jest na niej napisane. Następnie każ-
dy zadaje pytania na temat osoby, której 
nazwisko ma na czole. Można odpowia-
dać tylko „tak” lub „nie”. Wygrywa gracz, 
który jako pierwszy odgadnie swoją osobę.

Poker w kości
Każde dziecko otrzymuje kartkę papie-

ru z narysowaną tabelą oraz coś do pisania. 
W  tabelce każde dziecko umieszcza 

obrazki ze zwierzętami – te same wystę-
pują na kostkach do gry. W każdym  wer-
sie należy wkleić po dwa obrazki. W ten 
sposób każdy uczestnik tworzy swoją nie-
powtarzalną kompozycję. Obrazki wcze-
śniej przygotowuje prowadzący. 

Prowadzący rzuca dwiema kostkami 
równocześnie i mówi dzieciom, jakie zwie-
rzęta wylosował, na przykład: 

Dziecko, które nakleiło taką kombi-
nację na swojej kartce, rysuje w  okien-
ku obok krzyżyk (prowadzący sprawdza, 
czy faktycznie tak jest). Wygrywa dziec-
ko, które pierwsze postawi wszystkie 
krzyżyki w swojej tabeli. 

Tylko jeden wyraz 
Prowadzący dzieli dzieci na dwa zespo-

ły. Jeden będzie podpowiadał, drugi zga-
dywał. Pierwsze ekipa rzuca kostką ze ssa-
kami i ogląda wyrzucony obrazek. Następ-
nie  zastanawia się, jaką wskazówkę podać 
przeciwnikom – np. „mięsożerca”. Jeśli eki-
pa zgadnie, dostaje punkt. Jeśli nie, druży-
na ponownie losuje obrazek i zadaje pytanie. 

 Zwinne małpki
W  zabawie uczestniczy co najmniej 

dwóch zawodników. Na ziemi ułożony 
jest rozwinięty sznurek z  zaznaczonym 
środkiem. Zawodnicy stają przy jego koń-
cach, zwróceni przodem do siebie, w roz-
kroku (koniec sznurka mają między sto-
pami). Każdy zawodnik trzyma kostkę do 
gry. Prowadzący poleca, by rzucili kost-
ką i  powiedzieli, jakie zwierzę mają na 
obrazku. Ten zawodnik, który „wyrzu-
ci” większe zwierzę, może wykonać pięć 
tip-topów do przodu. Wygrywa zawod-
nik, który pierwszy dotrze do środka. 
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Z zabawą wśród ssaków
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Czy zapamiętałeś?
Dzieci siedzą w kole. Na środku leżą ich 

kostki do gry. Każdy rzuca kostką – poja-
wia się wizerunek ssaka. Prowadzący po-
zwala dzieciom obserwować kostki przez 
20 sekund, by dobrze je zapamiętać. Na-
stępnie prowadzący ukrywa kostki pod 
dużą chustą. Teraz można przekonać się, 
ile zwierząt zapamiętało każde z dzieci.

Sałatka słowna
Prowadzący dzieli dzieci na dwie dru-

żyny. Każda drużyna ma kartkę i długo-
pis. Jedna osoba z każdej drużyny bierze 
do ręki trzy kostki i rzuca nimi – druży-
na musi je dobrze obejrzeć, a  następnie 
w  ciągu trzech minut ułożyć krótką hi-
storyjkę z udziałem zwierząt widocznych 
na obrazkach. 

Drużyna, która wymyślił najweselszą 
historię, wygrywa i otrzymuje oklaski od 
przeciwników. 

Przekrzykiwacze
Prowadzący dzieli uczestników na 

trzy grupy, które stają naprzeciw sie-
bie. Pierwsza grupa otrzymuje hasło: lo-
suje kostką obrazek ze ssakiem i  musi 
przekazać nazwę tego zwierzęcia kolej-
nej grupie, która stoi w pewnym oddale-
niu (3-5 metrów). Trzecia ekipa stoi po-
między nimi. Ma najciekawsze zadanie: 
musi uniemożliwić przekazanie wia-
domości do drugiej grupy. Członkowie 
trzeciej grupy mogą krzyczeć, przedrzeź-
niać, wymachiwać rękoma.

Oczywiście, żadna grupa nie może 
się poruszać – wszyscy stoją cały czas na 
wyznaczonych miejscach. Po jednej run-
dzie następuje zmiana grup, aby osta-
tecznie każdy miał szansę doświadczyć 
każdej z ról.

Zwierzaki na wolności – berek 
Prowadzący przygotowuje skakan-

kę, kredę i  kostki do gry. Każde dziec-
ko rzuca kostką i  zostaje zwierzakiem, 
którego wylosowało. Na miejscu zaba-
wy trzeba namalować kredą dwie rów-
noległe linie albo ułożyć 2 sznury (dłu-
gie skakanki) w odległości 5-6 metrów. 
Opiekun lub inne dzieci wybierają spo-
śród graczy dozorcę zoo; reszta uczest-
ników  to dzikie zwierzęta. Dozorca stoi 
pomiędzy liniami, a  reszta graczy po 
jednej stronie linii. Każdy uczestnik za-
bawy wie, jakie zwierzę ma naśladować. 

Dozorca patroluje zoo (miejsce zaba-
wy) chodząc tam i  z  powrotem pomię-
dzy liniami i czuwając, aby na wolności 
nie było żadnych dzikich zwierząt. Jed-
nocześnie Dozorca ma wykrzykiwać na-
zwy różnych dzikich zwierząt – dowol-
nych, jakie mu przyjdą na myśl. Gracze, 
których  zwierzę zostało wywołane, mu-
szą pobiec w przeciwną stronę placu gry.

Jeśli jakiś uczestnik zostanie złapa-
ny, musi natychmiast stanąć w bezruchu, 
a pozostałe dzieci muszą biegać dookoła 
niego, a potem za linię, aby trasa do prze-
bycia była trudniejsza. Jeśli jakieś dziecko 
dobiegnie na drugą stronę, wraca za po-
czątkową linię, aby grać drugą rundę. Gra 
się kończy, gdy wszystkie zwierzęta będą 
stać w bezruchu – zwycięża ostatnie dzi-
kie zwierzę, które nie dało się złapać.

Powtarzaj za mną 
Uczestnicy siadają w  kręgu. Pierwsza  

osoba rzuca kostką, ogląda obrazek 
i  mówi zdanie zawierające nazwę zwie-
rzęcia z obrazka. Kolejna osoba powtarza 
to zdanie i dokłada własne. Trzecia osoba 
znów powtarza i  dodaje własne. Zawod-
nik, który się pomyli – odpada. Gra to-
czy się do momentu, aż pozostanie poło-
wa zawodników.                                         n

Literatura 
Bondarowicz M., Zabawy i gry rucho-

we na cztery pory roku. Jesień, Wy-
dawnictwo Bellona, Warszawa 1995. 

Donelly A., Gry i  zabawy dla star-
szych dzieci w  wieku 8-12 lat, Wy-
dawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 
2003. 

http://www.mac.pl/Blog_Nowinki_w_
EW/Kazde_dziecko_moze_swiet-
nie_liczyc.html 

www.zabawnik.org.pl 
http://www.ekorodzice.pl 
http://zabawy.zielonagrupa.pl 

Paweł Łukasik 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

w Bojszowach 

Kompozycje ze sznura 
i kolorowych włóczek

Na kartonie lub tekturce układamy ze 
sznura kontur – np. zwierzęcia, rośliny, 
budynku.  Sznurek może być dość gruby, 
o ile jest podatny do układania. 

Sznurek przyklejamy klejem magik lub 
wikol. Przyklejając odcinki kolorowych 
włóczek,  zdobimy powierzchnię obryso-
waną sznurkiem. 

Technikę tę można zastosować tak-
że na kartce papieru wyklejonej taśmą 
z rzepem lub taśmą dwustronnie klejącą.

Frottage
Do wykonania prac tą techniką wyko-

rzystujemy przedmioty o wyraźnej fak-
turze – np. tapety, papier ścierny, mone-
ty, szyby w drzwiach o wypukłych wzo-
rach, firanki, materiały przyrodnicze 
(korę drzew, liście) lub gotowe podkładki. 
Na wybranej powierzchni umieszczamy 
kartkę papieru i pocieramy ją ołówkiem, 
kredką woskową lub świecową – najle-
piej boczną krawędzią. 

Można tworzyć ciekawe kompozycje 
umieszczając na podłożu kilka przed-
miotów tworzących całość.

Rysowanie na tle 
z suchych pasteli

Na stole rozkładamy duży arkusz pa-
pieru. Za pomocą nożyka rozdrabniamy  
pastele na proszek, rozmieszczając je 
punktowo w różnych częściach kartki. 
Następnie rozcieramy pastele ruchem ko-
łowym gąbki. Na tak wykonanym tle rysu-
jemy dowolny obrazek – najlepiej miękki-
mi kredkami. n

ZRób To Z Nami

25Świetlica w Szkole 01/2016



Plan pracy 
świetlicy szkolnej 
w szkole podstawowej

WRZESIEŃ 

Rozwijanie mowy i słuchu Zajęcia plastyczno- 
-techniczne

Gry i zabawy 
dydaktyczne

Zajęcia  
muzyczne

Gry i zabawy 
ruchowe

WITAJ, SZKOŁO! ŻEGNAJCIE, WAKACJE!
Wdrażanie do podporządkowania się poleceniom wychowawców n Czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dzieci n Wspominanie najcie-
kawszych wakacyjnych przygód n Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami zachowania obowiązującymi 
w świetlicy

Swobodne wypowiedzi dzieci: o najcie-
kawszej przygodzie, o miejscach, które 
najlepiej zapamiętały z wakacji.
Gdzie to jest? – zagadki wakacyjne

Wykonywanie elemen-
tów do dekoracji świe-
tlicy.
Porządkowanie zabawek, 
gier i puzzli.
Prezentacja wakacyjnych 
skarbów.
 Pocztówka z wakacji – 
malowanie farbami.

Gry stolikowe według 
wyboru dzieci.
Układanie puzzli o te-
matyce wakacyjnej.
Wakacje – rozwiązy-
wanie i układanie re-
busów.

Festiwal piosenki – 
indywidualne wyko-
nywanie piosenek 
poznanych w czasie 
wakacji.
Przypomnienie pio-
senek z roku ubie-
głego.
Poznanie nowej pio-
senki związanej z la-
tem – zabawa rucho-
wa do piosenki.

Interakcyjne zabawy 
ruchowe – nawiązanie 
kontaktów w grupie 
świetlicowej.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: BEZPIECZNA ŚWIETLICA I SZKOŁA
Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy n Poznanie praw i obo-
wiązków ucznia oraz Praw Człowieka – wdrażanie do ich przestrzegania

Pogadanka na temat bezpiecznego zacho-
wania się i zabaw w świetlicy, w holu i na 
podwórku.
Wypowiedzi uczniów na temat różnych 
zagrożeń.

Prace plastyczne z wy-
korzystaniem surow-
ców wtórnych – tematy-
ka zgodna z hasłem ty-
godnia.

Rozwiązywanie zaga-
dek, rebusów, krzy-
żówek.

Gry i zabawy rucho-
we przy muzyce.

Zabawy z piłką i ska-
kanką.

BEZPIECZNA DROGA DO I ZE SZKOŁY 
Czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dzieci – przypomnienie zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły, poznanie drogi ewakuacji ze świetlicy

Bezpieczeństwo na ulicy – pogadanka. 
Czytanie opowiadań, nauka wierszy zwią-
zanych z omawianą tematyką.

Samochód – wydzieranie 
z kolorowego papieru.
Sygnalizacja świetlna – 
wycinanie i kolorowanie.

Czy znam znaki drogo-
we? – zgaduj-zgadula. 

Będę kierowcą – za-
bawa ruchowa do 
piosenki. 

Zabawa ruchowa 
w nawiązaniu do słów 
wiersza „Jezdnia wol-
na”.

KOLORY W PRZYRODZIE
Rozpoznawanie podstawowych kolorów i barw pochodnych n Kolory pór roku – skojarzenia z kolorami: brązowym, zielonym, białym i żółtym  
n Dlaczego w nocy jest ciemno? – rozmowa na temat zmian pór dnia i nocy

Rozmowa na temat zmian pór dnia i nocy.
Poznanie podstawowych kolorów i ich po-
chodnych.

Tęcza – wydzieranka.
Moja ulubiona pora 
roku – wylepianka pla-
stelinowa.
Tak wygląda nocą świat – 
prace wykonane kredą.

Zabawy na orientację 
przestrzenną – „pod”, 

„na”, ,„przed”, „za” , „po 
prawej/po lewej stro-
nie”.
 Zabawa w kolory 
z wykorzystaniem chu-
sty KLANZA.
 Rozwiązywanie zaga-
dek i quizów związa-
nych z kolorami.

Śpiewanie znanych 
i lubianych piosenek.

Zabawy tematyczne 
z wykorzystaniem za-
bawek dostępnych na 
placu szkolnym.

Semestr  I

Magdalena Ratajczak • Damian Stanisławski

AWANS ZAWODOWY
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wa do piosenki.

Interakcyjne zabawy 
ruchowe – nawiązanie 
kontaktów w grupie 
świetlicowej.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: BEZPIECZNA ŚWIETLICA I SZKOŁA
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we przy muzyce.

Zabawy z piłką i ska-
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Czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dzieci – przypomnienie zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły, poznanie drogi ewakuacji ze świetlicy

Bezpieczeństwo na ulicy – pogadanka. 
Czytanie opowiadań, nauka wierszy zwią-
zanych z omawianą tematyką.

Samochód – wydzieranie 
z kolorowego papieru.
Sygnalizacja świetlna – 
wycinanie i kolorowanie.

Czy znam znaki drogo-
we? – zgaduj-zgadula. 

Będę kierowcą – za-
bawa ruchowa do 
piosenki. 

Zabawa ruchowa 
w nawiązaniu do słów 
wiersza „Jezdnia wol-
na”.
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Rozpoznawanie podstawowych kolorów i barw pochodnych n Kolory pór roku – skojarzenia z kolorami: brązowym, zielonym, białym i żółtym  
n Dlaczego w nocy jest ciemno? – rozmowa na temat zmian pór dnia i nocy

Rozmowa na temat zmian pór dnia i nocy.
Poznanie podstawowych kolorów i ich po-
chodnych.

Tęcza – wydzieranka.
Moja ulubiona pora 
roku – wylepianka pla-
stelinowa.
Tak wygląda nocą świat – 
prace wykonane kredą.

Zabawy na orientację 
przestrzenną – „pod”, 

„na”, ,„przed”, „za” , „po 
prawej/po lewej stro-
nie”.
 Zabawa w kolory 
z wykorzystaniem chu-
sty KLANZA.
 Rozwiązywanie zaga-
dek i quizów związa-
nych z kolorami.

Śpiewanie znanych 
i lubianych piosenek.
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z wykorzystaniem za-
bawek dostępnych na 
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WRZESIEŃ cd.

Rozwijanie mowy i słuchu Zajęcia plastyczno- 
-techniczne

Gry i zabawy 
dydaktyczne

Zajęcia  
muzyczne

Gry i zabawy 
ruchowe

WITAMY JESIEŃ
Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku – określanie charakterystycznych cech jesieni n Obserwacja środowiska i zmian w nim następują-
cych n Zapoznanie z rodzajami grzybów n przestrzeganie przed zbieraniem grzybów trujących

Jesień w literaturze – wiersze i pro-
za.
Barwy jesieni – rozmowy indywi-
dualne. 
Atlas grzybów – oglądanie. 
Grzyby jadalne i trujące – poga-
danka. 

Jesień – wykonanie dekora-
cji. .Jesienne owoce – wy-
dzieranka.
Jesienne kwiaty – prace 
przestrzenne z bibuły.
 Kolorowanie obrazków o te-
matyce jesiennej.
Grzyby – malowanie pla-
steliną.

Co mam w ręku? – zabawa 
dydaktyczna.
Rozpoznawanie warzyw 
i owoców dotykiem.
Rozwiązywanie zagadek 
i rebusów.
Rozpoznajemy grzyby ja-
dalne – zgaduj-zgadula.

Jesienne liście – wy-
klaskiwanie rytmu.
Zabawy rytmicz-
no-ruchowe w opar-
ciu o teksty piosenek 
i wierszy.

Obserwacja zmian 
w przyrodzie w naj-
bliższym otoczeniu 
szkoły.
Wyścigi na wesoło – 
wprowadzanie ele-
mentów współzawod-
nictwa.

30 IX – DZIEŃ CHŁOPAKA
Pamięć o kolegach ze świetlicy – kultywowanie tradycji n Poznawanie cech ludzkich, zachęcanie do właściwych relacji koleżeńskich

Swobodne wypowiedzi wycho-
wanków o cechach sympatyczne-
go chłopaka

Przygotowanie niespodzia-
nek dla chłopców.

Który z chłopców? – zaba-
wa dydaktyczna.

Indywidualne wyko-
nywanie ulubionych 
piosenek z dedyka-
cją dla chłopców.

Zaufanie – zabawa in-
terakcyjno-ruchowa.

PAŹDZIERNIK

Rozwijanie mowy i słuchu Zajęcia plastyczno- 
-techniczne

Gry i zabawy 
dydaktyczne

Zajęcia  
muzyczne

Gry i zabawy 
ruchowe

JESIENIĄ DBAMY O ZDROWIE
Kształtowanie nawyków higieny osobistej n Znaczenie spożywania owoców i warzyw jesienią n Sport w życiu dziecka

Żyjemy zdrowo – rozmowa. 
O Jurku – czytanie opowiadania. 
Rozwiązywanie zagadek o zdro-
wiu.

Piramida żywieniowa – pra-
ca w grupach.
Jak dbam o swoje zdrowie 
jesienią? – rysowanie pa-
stelami.

Rozwiązywanie krzyżó-
wek i rebusów o tema-
tyce zdrowotnej.
Turniej zdrowotny 
w grupach.

Zabawy taneczno-rucho-
we przy muzyce.

Szczotka, pasta – na-
uka piosenki. 

STRACH MA WIELKIE OCZY
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z lękiem n Rozwijanie umiejętności pracy w grupie n Przełamywanie onieśmielenia, integracja grupy

Jak zajączek przestał się bać? – za-
poznanie z bajką terapeutyczną.
Niedokończone zdania.

Wykonywanie rekwizytów – 
uszy zająca.

Próba odtworzenia sce-
nek do bajki.

Taniec radości – zabawy 
skoczno- ruchowe przy 
muzyce.

Zwijanie i rozwija-
nie ślimaka – zabawy 
z chustą animacyjną.

16 X DZIEŃ PAPIESKI
Kultywowanie pamięci o rocznicy wyboru K. Wojtyły na Papieża 16 X 1978 r. n Przypomnienie życiorysu papieża

Zebranie informacji o wielkim Po-
laku z różnych źródeł.

Wykonanie gazetki ścien-
nej z własnoręcznie wykona-
nych rysunków.

Barka, Abba ojcze – śpie-
wamy ulubione piosenki 
papieża.

DARY JESIENI
Zwrócenie uwagi na konieczność mycia warzyw i owoców – zachęcanie do ich spożywania n Właściwości odżywcze warzyw i owoców 
n Kultura spożywania posiłków n Zwrócenie uwagi na zmiany temperatury jesienią

Jak zwierzęta i ludzie wykorzystu-
ją dary jesieni?
Czytanie wierszy o tematyce je-
siennej.
Jak zwierzęta przygotowują się 
do zimy? – wypowiedzi uczniów.
Rozmowa na temat praktycznego 
ubierania się „na cebulkę”.

Jesienią w sadzie różne owo-
ce i warzywa – malowanie 
farbami. Pudełko na dary je-
sieni – praca przestrzenna, 
wykorzystanie materiałów 
przyrodniczych.
Wiewiórka – mozaika.
Kolorowanie obrazków zwią-
zanych z tematem tygodnia.

Rozwiązywanie zaga-
dek i rebusów z hasła-
mi związanymi z tema-
tem tygodnia.
Zabawy dowolne w ką-
cikach tematycznych.

Przegląd dziecięcych pio-
senek z płytoteki świetli-
cy – zabawy rytmiczne 
w oparciu o wybrane pio-
senki dotyczące darów je-
sieni.

Wiatr i liście, Wie-
wiórka do dziupli – 
zabawy na orien-
tację.
Zabawy ze sznurem, 
skakanką na boisku 
szkolnym.

PAMIĘĆ O TYCH, KTÓRZY ODESZLI
Poznanie tradycji związanych ze Świętem Zmarłych n Wdrażanie do czczenia pamięci o zmarłych n Pamięć o zmarłych w tradycji 
innych narodów – Halloween

Święto Zmarłych i Dzień Zadusz-
ny – pogadanki na temat obcho-
dów świąt.
 Rozmowy o tradycji obchodzenia 

„Halloween”.
Czytanie wierszy i opowiadań te-
matycznie związanych z hasłem 
tygodnia.

Znicz – malowanie farbami.
Przygotowanie elementów 
do dekoracji w świetlicy na 
Halloween.
Nocne duszki – elementy 
przestrzenne z bibuły.

Gry i zabawy świetli-
cowe: warcaby, szachy, 
gry dydaktyczne.
Zabawy konstrukcyjno-
manipulacyjne z kloc-
kami lego i pudełek.

Konkurs na ułożenie i za-
śpiewanie „Smutnej pio-
senki”.

Prace organizacyjno-
porządkowe w świe-
tlicy
Zabawa w czary, zja-
wy i duchy z wyko-
rzystaniem elemen-
tów świetlnych.

27Świetlica w Szkole 01/2016

AWANS ZAWODOWY



LISTOPAD 

Rozwijanie mowy i słuchu Zajęcia plastyczno- 
-techniczne

Gry i zabawy 
dydaktyczne

Zajęcia  
muzyczne

Gry i zabawy 
ruchowe

W MAGICZNYM LESIE
Kształtowanie zasad kultury osobistej i szacunku dla innych n Wzmacnianie więzi w grupie poprzez wspólną zabawę n Dobre maniery

Tworzenie definicji zwrotów: zasa-
dy, reguły, dobre maniery, kultura 
osobista.
Pierwszy – poznanie wiersza 
L.J. Kerna.

Malowanie kwiatka i uzu-
pełnianie płatków zwrota-
mi grzecznościowymi.

Czarodziejskie klucze i lo-
teryjka obrazkowa – za-
bawy.

Ludzie do ludzi – 
pląs.

Wspólne pląsy i zabawy 
ze śpiewem.

DROGA POLAKÓW DO WOLNOŚCI
11 XI – ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej n Poznajemy symbole narodowe – flaga, godło, hymn 
n Zapoznanie z mapą Polski

Zapoznanie z historią narodowo- 
wyzwoleńczą Polaków – pogadan-
ka z wykorzystaniem atlasu histo-
rycznego.
Udział uczniów w szkolnych obcho-
dach Święta Odzyskania Niepod-
ległości.
Oglądanie albumów o Polsce.

Święto Niepodległości – 
wykonanie gazetki tema-
tycznej. 
Godło polski, flaga – na-
klejanki.
Odwzorowywanie w/g 
szablonu konturów mapy 
Polski – naklejanie obraz-
ków ze zdjęciami miast.

Gry i zabawy z wykorzy-
staniem żołnierzyków.
Co to za miasto? – zgady-
wanka.
Prezentowanie widokó-
wek i obrazków z różnych 
miejsc w kraju.
Rozwiązywanie rebusów.

Deszcz, jesienny 
deszcz – nauka pio-
senki, wyklaskiwa-
nie rytmu.
Słuchanie pieśni pa-
triotycznych i melo-
dii żołnierskich z ka-
set i płyt.

Nauka prawidłowej po-
stawy podczas śpiewa-
nia hymnu.
Zabawy z różnymi ele-
mentami ruchu – dosko-
nalimy krok marszowy 
i defiladowy.
Zabawy kształcące spo-
strzegawczość na dworze.

JESIENNA SZARUGA CZY ZŁOTA POLSKA JESIEŃ?
Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie n Określanie nastroju związanego z aktualną pogodą n Zrozumienie pojęć: 

„szaruga jesienna” i „złota polska jesień”

Poznanie literatury dziecięcej o te-
matyce jesiennej – samodzielne 
głośne czytanie z podziałem na 
role.
Wyjaśnienie pojęć „szaruga jesien-
na” i „złota polska jesień”.
Recepty na jesienną nudę – rozmo-
wa z dziećmi.

Twórczość własna inspiro-
wana literaturą z wykorzy-
staniem materiałów i przy-
borów dostępnych w świe-
tlicy.
Parasol – odrysowanie sza-
blonu i ozdabianie mate-
riałami włókienniczymi.

Rozwiązywanie rebusów 
i łamigłówek związanych 
tematem tygodnia.
 Dokończ zdanie – zaba-
wa w skojarzenia.
Gry i zabawy stolikowe.

Nauka piosenek 
o tematyce jesiennej.

Obserwacja zmian za-
chodzących w przyro-
dzie – spacery w okoli-
cy szkoły.

CZY ZNASZ SWOJE PRAWA I OBOWIAZKI?
Przypomnienie regulaminu świetlicy, Deklaracji Praw Człowieka n Poznajemy Dekalog Ucznia

Co mogę, czego nie?; Co wypada 
zrobić w różnych sytuacjach? – klub 
dyskusyjny.
Wyszukiwanie odpowiednich tek-
stów w literaturze dziecięcej i mło-
dzieżowej.

Ja i moje potrzeby – 
wykonanie
plakatu z wykorzysta-
niem resztek różnych ma-
teriałów.

Gry i zabawy stolikowe.
Zabawy tematyczne 
w skojarzenia.
Scenki tematyczne z ele-
mentami dramy, panto-
mimy.

Wspólne pląsy i za-
bawy ze śpiewem.
Utrwalenie pozna-
nych piosenek.

Zabawy w/g zaintereso-
wań uczniów w kącikach 
tematycznych.
Rozpoznaję głos kolegi – 
zabawa integracyjna.

ANDRZEJKI
Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych

Wieczór wróżb i czarów – czytanie 
fragmentów.

Lanie wosku, wróżby 
andrzejkowe
Czarodziejka – wycinanka 
z kolorowego papieru

GRUDZIEŃ 

Rozwijanie mowy i słuchu Zajęcia plastyczno- 
-techniczne

Gry i zabawy 
dydaktyczne

Zajęcia  
muzyczne

Gry i zabawy 
ruchowe

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. LISTY DO ŚW. MIKOŁAJA
Utrwalenie wiadomości związanych ze świętami n Rozbudzenie radosnego nastroju n Zachęcanie do wykonywania świątecznych stroików 
i elementów dekoracji n Nauka redagowania życzeń świątecznych n Nauka pisania i adresowania listu n Kultywowanie tradycji

Wieczór wigilijny – rozmowy 
z uczniami o tradycjach i zwyczajach 
wigilijnych w ich domach.
Skąd wziął się zwyczaj śpiewania ko-
lęd? – pogadanka. 
Czytanie ciekawostek o Mikołaju 
z różnych źródeł.
Redagowanie listu do Mikołaja, ad-
resowanie kopert.
Czytanie bajki z podziałem na role.
Oglądanie bajki „Święty Mikołaj i ko-
smici” na video.

Choinka – wyklejanka z kół.
Karty świąteczne – przygotowanie 
elementów, wyklejanie.
Wykonywanie ozdób choinkowych 
z bibuły, waty i innych materiałów.
Ażurowe gwiazdki – wycinanka.
Święty Mikołaj wśród dzieci – kolaż.
But na prezenty – szycie podstawo-
wymi ściegami ręcznymi.
Poznanie różnych sposobów pako-
wania prezentów.

Kompletowanie ozdób 
choinkowych.
Świąteczny wystrój sali.
Mikołaj w świetlicy – 
upominki dla dzieci.
Mikołajkowy konkurs – 
labirynt.
Łamigłówki, rebusy, za-
gadki z hasłem Mikołaj.

Słuchanie z kaset 
i śpiewanie ko-
lęd i pastorałek.
Słuchanie piose-
nek o Mikołaju.
Zabawy rytmicz-
ne przy muzyce.

Spacer po okolicy – 
szukamy pierwsze-
go śniegu.
Lustro, Fotograf – 
gry i zabawy inte-
gracyjne z piłką.
Spacer w okolice 
szkoły –oglądanie 
dekoracji świątecz-
nych przy domach.

AWANS ZAWODOWY
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GRUDZIEŃ  cd.

Rozwijanie mowy i słuchu Zajęcia plastyczno- 
-techniczne

Gry i zabawy 
dydaktyczne

Zajęcia  
muzyczne

Gry i zabawy 
ruchowe

CHOINKOWE RADOŚCI
Rozbudzanie radosnego nastroju w świetlicy n Przestrzeganie zasad BHP podczas zabaw i zajęć na śniegu i lodzie w czasie ferii świątecznych

Słuchanie i wspólne czytanie wierszy 
i opowiadań o tematyce świąteczno- 
 -noworocznej.
Redagujemy i składamy sobie życzenia 
świąteczne i noworoczne.

Kolorowe witraże – 
wycinanie wg szablonu, 
klejenie.
Wycinanie elementów 
i klejenie szopki nowo-
rocznej.

Gry i zabawy świetlico-
we wg pomysłów dzieci.
Układanie i rozwiązy-
wanie krzyżówek i re-
busów o tematyce świą-
tecznej.

Słuchanie i śpie-
wanie kolęd 
w wykonaniu 

„Arki Noego”. 

Gry i zabawy na śniegu.
Konkursy: na ulepienie 
bałwanka, na ulepienie 
najładniejszej śniego-
wej kuli.
Rzuty śnieżkami do celu.

WITAMY ZIMĘ. WITAMY NOWY 2016 ROK
Obserwacja środowiska i zmian w nim następujących n Określanie nastroju związanego z aktualną pogodą n Kultywowanie tradycji wigilij-
nych w świetlicy n Konsekwencje zabaw pirotechnicznych

Głośne czytanie wierszy i opowiadań o te-
matyce związanej z zimą – wykorzystanie 
książeczek z biblioteczki świetlicowej lub 
tekstów wyszukanych w Internecie.
Redagujemy i składamy sobie życzenia 
świąteczne i noworoczne.

Zima – rysowanie kredą. 
Naklejanki z wykorzy-
staniem kartek świątecz-
no–noworocznych.

Wykonywanie kalenda-
rzyków na 2016 rok.
Łamigłówki, rebu-
sy, krzyżówki z hasłem 
zima, Nowy Rok.

Słuchanie kolęd 
i pastorałek.

Zabawy z wykorzy-
staniem dostępne-
go w świetlicy sprzętu 
sportowego.

STYCZEŃ 

Rozwijanie mowy i słuchu Zajęcia plastyczno- 
-techniczne

Gry i zabawy 
dydaktyczne

Zajęcia  
muzyczne

Gry i zabawy 
ruchowe

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
Rozwijanie umiejętności samooceny i planowania swojej przyszłości n Rozróżnianie dobrych czynów od złych

Wypowiedzi dotyczące swojej osoby 
i planowania przyszłości.
Sporządzenie listy postanowień 
noworocznych.
Słuchanie bajek, rozróżnianie dobra 
od zła, analizowanie morału bajki.

Prace plastyczne o tematyce 
noworocznej.
Ilustracje do wysłuchanych 
bajek.
Wykonanie formy przestrzennej 
wybranej postaci bajkowej.

Jaka to bajka? – 
kalambury.
Inscenizacja 
wybranej bajki.

Słuchanie i śpiewanie 
piosenek o zimie.
Słuchanie bajek 
z kaset i płyt.

Raz, dwa, trzy – Baba 
Jaga patrzy – zabawa 
z elementem ruchu.
Taniec przy muzyce 
z płyt.

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego n Wdrażanie do zadbania o własne bezpieczeństwo na śniegu i lodzie, 
podczas ferii zimowych

Swobodne wypowiedzi na temat wy-
słuchanego wiersza o zimie.
Rozmowy na temat zasad bezpieczeń-
stwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.
Rozmowa o prawidłowym ubieraniu 
się zimą.

Narciarz – wykonanie formy 
przestrzennej wg szablonu.
Zimowe zabawy na śniegu – 
wycinanka. 
Rysunki i kolorowanki o tema-
tyce zimowej. 

Gry i zabawy stoli-
kowe.
Wykonanie nowej 
gry planszowej o te-
matyce zimowej.

Nauka piosenki zwią-
zanej z zimą. 
Układ taneczny z wy-
korzystaniem przybo-
rów: szarfy, piłki.
Zabawy rytmiczne 
przy piosenkach o te-
matyce zimowej.

Radosne zabawy na 
śniegu – konkursy na 
najpiękniejszą rzeź-
bę, figurę, budowlę 
śniegową.
Rozpoznawanie śla-
dów na śniegu.
Wzory na śniegu.

Magdalena Ratajczak 
Damian Stanisławski

nauczyciele świetlicy w Szkole Podstawowej w Komornikach
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Joanna Hoffmann

Odkrywamy  
świat ssaków
Gry i zabawy 

Zajęcia z  mapą warto przeprowadzić 
gromadząc wcześniej dzieci w kręgu i opo-
wiadając im o  środowisku życia zwierząt. 
Prowadzący powinien wyjaśnić, że to śro-
dowisko zapewnia zwierzętom żywność, 
schronienie oraz odpowiednie warunki 
do życia. Niektóre gatunki mają specyficz-
ne wymagania życiowe (na przykład pan-
dy żywią się tylko bambusem), ale są i takie 
zwierzęta, które mogą żyć na całym świecie. 

Prowadzący powinien wcześniej przy-
gotować zestaw kart z podobiznami ssa-
ków. Karty powinny być zrobione według 
klucza, na przykład ssaki Europy na nie-
bieskim tle, Azji - na żółtym itd. Do zesta-
wu kart powinna być także przygotowa-
na kostka ze ściankami w kolorze ramek 
z kart. Oczywiście, możemy pobawić się 
w tradycyjną wojnę, memory, „Piotrusia” 
czy zwykłą ścigankę z pionkami i kostką, 
jednak zachęcam do wypróbowania gier 
i zabaw zamieszczonych poniżej. 

Arka Noego 
Prowadzący dzieli dzieci na grupy. Każ-

da grupa wykonuje model Arki Noego. Po 
wykonaniu pracy plastycznej drużyny sia-
dają w kole na dywanie – przed sobą kła-
dą własną arkę. Wyznaczone dziecko rzu-
ca kostką i zabiera z zestawu kart ze zwie-
rzętami obrazek z ramką w takim kolorze, 
jaki wylosował kostką. Wygrywa drużyna, 
która pierwsza zbierze komplet zwierzątek 
(6 kart, każda w innym kolorze).

Gdzie mieszkają?
Nauczyciel przygotowuje trzy pojem-

niki z napisami: na lądzie, w powietrzu, 
w  wodzie. Wszystkie karty wrzuca do 
jednego koszyczka. Dzieci kolejno lo-
sują karty z  koszyczka i  określają, w  ja-
kim środowisku porusza się wylosowany 
zwierzak (na przykład foka – w wodzie). 

Czyje to ślady?
Każde zwierzę zostawia jakiś ślad. 

Wychowawca przygotowuje zestaw kart, 

na których widnieją ślady zwierząt.  
Każde dziecko może otrzymać inną 
kombinację śladów. 

W koszyczku na środku stołu leżą kar-
ty ze zwierzętami. Uczestnicy kolejno lo-
sują kartę i próbują dobrać do niej ślad (na 
przykład: zebra ma kopytka, więc jej ślad 
może pasować do pierwszego odcisku na 
karcie z zadaniem). Wygrywa dziecko, któ-
re jako pierwsze uzupełni swoją kartę za-
dań. Jeśli dziecko wylosowało kartę, któ-
ra nie pasuje do żadnego śladu, odkłada ją 
z powrotem do koszyczka. 

Które większe? Które groźniejsze? 
Kartoniki z  wizerunkami zwierząt 

mogą posłużyć do gry w tradycyjną woj-
nę. Umawiamy się z dziećmi, że wygrywa 
karta, która przedstawia zwierzę większe, 
groźniejsze lub szybsze. 

Pytania i podskoki 
Nauczyciel dzieli dzieci na kilka dru-

żyn. Drużyny ustawiają się na linii nary-
sowanej w  dowolnym miejscu sali. Na-
uczyciel wyznacza jedną osobę do pro-
wadzenia zabawy. 

Prowadzący losuje kartę z  wizerun-
kiem zwierzaka, a następnie podaje dru-
żynom wskazówki ułatwiające odgadnię-
cie nazwy zwierzęcia:

n  Zwierzę mieszkające na drzewie...
n  Zwierzę, które poluje na inne zwierzęta...
n  Jest krewniakiem kota...
n  Ma kolorowe futro lub sierść...
n  Żyje w stadzie... 

Nazwę zwierzęcia typują tylko osoby, 
które stoją pierwsze na linii, ale pozostali 
mogą im podpowiadać tak, aby nie usłysza-
ły pozostałe drużyny. Kiedy jeden z pierw-
szych uczestników podniesie rękę i  udzie-
li dobrej odpowiedzi, członkowie jego dru-
żyny łapią się w pasie i robią wielki skok do 
przodu. Gdy któraś z drużyn wykona skok 

– następuje zamiana w kolejce. 

Wygrywa drużyna, która jako pierwsza 
dotrze do mety.  

Małpka 
Wychowawca przygotowuje talię z kar-

tami (każda karta musi mieć parę). Przed 
rozpoczęciem gry kładzie jedną kar-
tę figurą w  dół, a  resztę rozdaje uczest-
nikom. Każdy uczestnik sprawdza swo-
je karty i odkłada wszystkie pary figura-
mi w górę. Zawodnik oferuje swoje karty 
osobie siedzącej po jego lewej stronie, ale 
ta nie może ich widzieć i  wybiera jedną 
przypadkową kartę. Jeśli zdoła utworzyć 
parę – wykłada ją na stół. 

Rozgrywka toczy się dalej w  ten sam 
sposób. Gra kończy się, gdy jeden z  za-
wodników zostanie z  małpką, czyli kar-
tą bez pary. 

Połów 
Nauczyciel tasuje wszystkie karty 

i rozdaje dzieciom po 5 sztuk. Reszta kart 
jest rozrzucona na stole figurami w dół – 
tworzą staw. Każdy gracz musi utworzyć 
pary ze swoich kart i ułożyć je na stole fi-
gurami w górę. Osoba, która rozdawała 
karty, prosi jednego z  graczy o  konkret-
ną kartę. Jeżeli ten jej nie ma – musi ją 

„złowić” w stawie. Jeśli wybrana karta po-
zwoli ułożyć parę, gracz odkłada ją na 
stół, jeśli nie – zostawia ją sobie. 

Wygrywa zawodnik, który utworzy 
więcej par. n

Literatura  
Charner K. (red.), Wielka encyklopedia gier, 

zabaw i zajęć z dziećmi. Ponad 300 gier i za-
baw tematycznych, Wydawnictwo K.E. Liber, 
Warszawa 2009. 

Gispert C., Vidal J.A., Millan J., Wielki pod-
ręcznik dla nauczycieli przedszkoli i  szkół 
podstawowych. Teoria i  scenariusz zajęć, 
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014. 

Joanna Hoffmann 
redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole”, 

kierownik świetlicy  
w Szkole Podstawowej w Bojszowach
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Renata Gepfert 

Wykonanie: 
Na kartonie odrysowujemy swoją 

dłoń. Wyobrażamy sobie, że jest to 
dowolny ssak lądowy. „Zamienia-
my” wnętrze dłoni w skórę naszego 
zwierzęcia, na przykład geparda, ze-
bry czy tygrysa. Dookoła dorysowu-
jemy tło – mogą to być kolorowe pla-
my lub roślinność. n

Wykonanie: 
Na kartce z papieru ksero rysujemy 

postać kota. Następnie wyklejamy ją ka-
wałkami gładkiej bibuły i obrysowuje-
my czarnym mazakiem. Kiedy praca wy-
schnie – wycinamy ją i naklejamy na ko-
lorowy karton. n

Renata Gepfert 
nauczycielka przedszkola   

Materiały:

n  biały 
karton;

n  ołówek; 
n  kredki 

akware-
lowe lub 
ołówkowe. 

Materiały:
n  kolorowy 

karton;
n  kartka 

z papieru ksero;
n  ołówek;
n  czarny mazak;
n  gładka bibuła;
n  nożyczki;
n  klej. 

Dziwny 
świat 

ssaków

Miauczy 
kotek, 
miau
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