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ZRÓB TO Z NAMI

W krainie origami
Ewelina Jońca

Origami to sztuka wykony-
wania misternych składanek 
z papieru. Za jej ojczyznę 
uważa się Japonię, chociaż 
narodziła się w Chinach. Kla-
syczne prace origami wyko-
nywane są z kwadratowego 
arkusza papieru, którego nie 
należy ciąć, kleić lub dodat-
kowo ozdabiać. Przestrzen-
ne figury powstają wyłącz-
nie poprzez odpowiednie 
składanie papieru 

Zajęcia origami w naszej świetlicy cie-
szą się bardzo dużym zainteresowaniem 
uczniów zarówno młodszych, jak i star-
szych. Szczególnie popularne jest origa-
mi modułowe. Dzieci po opanowaniu 
techniki składania modułu bazowego 
znakomicie radzą sobie z tym sposobem 
tworzenia papierowych modeli. Z pomo-
cą nauczyciela tworzą piękne i kolorowe 
trójwymiarowe rzeźby. Dzieci uczą się 
przy okazji wytrwałości i cierpliwości, 
ponieważ rzeźba modułowa jest efektem 
długiej, żmudnej i systematycznej pracy. 

Wszystkie prezentowane prace wy-
konali wychowankowie z klas drugich 
oraz trzecich. Kolorowe stworki, rybki, 
serduszka i kurczaczki modułowe były 
piękną ozdobą szkolnych korytarzy 
i świadectwem ogromnej pracy dzieci. n

Ewelina Jońca
nauczycielka świetlicy  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Krakowie
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europejskaBibliografia w wyborze

Elżbieta Trojan

wydawnictwa zwarte  
i artykuły z czasopism

W bibliografii ujęto poradniki meto-
dyczne, scenariusze zajęć, konkursów, 
spotkań, zabaw, gier, ćwiczeń związane 
z tematyką europejską, Unią Europejską, 
Dniem Europy. Materiały te mogą być 
szczególnie przydatne dla nauczycieli pra-

cujących na poszczególnych etapach edu-
kacyjnych podczas wprowadzania elemen-
tów edukacji europejskiej. Uwzględniono 
tu materiały dla nauczycieli kształcenia 
zintegrowanego, wychowania przedszkol-
nego i nauczania początkowego.
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Książka, do której co jakiś czas powra-
cam, gdy szukam pomysłów na ciekawe 
zajęcia to publikacja wydana w 1988 roku 
pod redakcją Marii Pietkiewicz Świetlica 
szkolna szansą do wykorzystania. Zna-
leźć w niej można mnóstwo zagadnień 
teoretyczno-metodycznych oraz przy-
kładów działań wspomagających rozwój 
aktywności twórczej dzieci.

We wstępie autorka zaznacza, że „my-
śląc o świetlicy szkolnej i jej przyszło-
ści musimy założyć, że nie będziemy 
jej traktować jako »przybudówki« do 
szkoły, zorganizowanej w celu pełnienia 
funkcji opiekuńczej nad dziećmi rodzi-
ców pracujących, których jest w naszym 
społeczeństwie znakomita większość. 
Musimy przyjąć, że jest ona integralną 
i niezastąpioną częścią systemu wycho-
wania szkolnego i że stanowi (lub może 
stanowić) ważne jego ogniwo, uczestni-
cząc (…) jako równorzędny partner w re-
alizacji celów nie tylko opiekuńczych, ale 
i dydaktyczno-wychowawczych”1. 

Autorka publikacji uważa, że świetlica 
jest szansą do wykorzystania z pożyt-
kiem dla:
n  dzieci, bo może ona otworzyć przed nimi 

możliwości kształcenia i wszechstronne-
go rozwoju bez obciążeń i stresów wyni-
kających z rygorów lekcyjnych;

n  rodziców, bo może stać się placówką 
efektywnie wspomagającą ich zabie-
gi wychowawcze, pomóc im poznać 
wszechstronniej swoje dziecko, jego 
mocne i słabe strony, poradzić, jak 
rozwiązać czy zniwelować występują-
ce problemy, wyręczać w odkrywaniu 
i rozwijaniu zainteresowań dziecka;

n  szkoły, bo wolna od systemu klasowo- 
-lekcyjnego, od podziału na przedmio-
ty oraz sformalizowanych ocen może 
zrodzić atmosferę szczególnie sprzyja-
jącą prawidłowemu i wszechstronne-
mu rozwojowi osobowości dzieci �. 

1  M. Pietkiewicz (red.), Świetlica szkolna szansą
do wykorzystania, Warszawa, WSiP 1988, s. 7.

� M. Pietkiewicz, op.cit., s. 15.

Maria Pietkiewicz analizując sytuację 
świetlic szkolnych, koncentruje się na:
n  zagadnieniach psychologicznych;
n  problemach związanych z kształtowa-

niem postaw twórczych dzieci oraz ich 
aktywnego uczestnictwa w kulturze;

n  wybranych formach pracy z dziećmi 
w młodszym wieku szkolnym;

n  metodyce prowadzenia zajęć w świet-
licy szkolnej�. 

W drugiej części opracowania poświę-
conej różnym formom pracy z dzieckiem 
zawarto między innymi bogaty zestaw 
zabaw i gier (opracowany przez Wacła-
wa Gniewkowskiego), opisano zabawy 
muzyczne (omówione przez Urszulę 
Smoczyńską-Nachtman), dramatycz-
ne (opracowane przez Lidię Rybotycką) 
oraz plastyczne (zebrane przez Wiesława 
Karolaka i Sylwię Ćwiękałę). 

Zabawy plastyczne
Działalność plastyczna, podobnie jak 

zabawa jest w młodszym wieku szkolnym 
potrzebą rozwojową i jedną z podstawo-
wych form aktywności dziecka. Podczas 
zabaw plastycznych uruchamiane są pro-
cesy motoryczne, poznawcze i emocjo-
nalne, co wpływa na harmonijny rozwój 

� M. Pietkiewicz, op.cit., s. 17.

osobowości dziecka. Dzięki działalności 
plastycznej dziecko poznaje swoje twór-
cze możliwości. Daje mu to radość i za-
dowolenie oraz wzmacnia poczucie jego 
własnej wartości. Praca powstająca w wy-
niku działań plastycznych dziecka w za-
sadzie nie jest istotna, największą wartość 
ma proces tworzenia i samodzielnego od-
krywania jego własnych możliwości. 

Efektywna edukacja plastyczna
Edukacja plastyczna poza rozwijaniem 

spontanicznej ekspresji dzieci powinna 
przygotować je do bycia świadomym 
odbiorcą dzieł sztuki. Kontakt ze sztuką 
kształtuje przynależność kulturową. Na-
leży zadbać, by dziecko od najmłodszych 
lat poznawało zabytki, dzieła sztuki i pla-
cówki kultury. 

Tylko dobrze zaprojektowane zaję-
cia pobudzają do aktywnego działania, 
uczą otwartości i kreatywności. Wiesław 
Karolak proponuje nauczycielom prze-
prowadzenie zajęć, które nie wymagają 
żadnych rewolucji programowych, po-
szerzania bazy lokalowej i materiałowej. 

Cykl spotkań obejmuje:
n  inne rysowanie i malowanie pole-

gające na rozbudowaniu elementów 
zabawy podczas zajęć rysowania 
i malowania, całkowitym odejściu 
od tradycyjnego formatu wypowie-
dzi (A4);

n  zabawy w plenerze, czyli spotkania 
z przyrodą; wyszukiwanie i upowszech-
nianie elementów plastycznych w tak 
tradycyjnych działaniach jak zbieranie 
liści, zabawy na śniegu, piasku oraz 
przybliżenie dzieciom innego typu gier 
w tej przestrzeni;

n  zabawy z papierem (zabawy dwuczęś-
ciowe) polegające na wykonywaniu re-
kwizytów-zabawek do dalszych zabaw;

n  inne zabawy, czyli akcje, happeningi, 
zabawy realizowane przez dzieci dla 
dzieci4.

4  M. Pietkiewicz, op.cit., s. 194.

Świetlica szkolna 
szansą do wykorzystania
Joanna Hoffmann

Stare książki mają wielką wartość ze względu na ich wyjątkowość. Są trudno dostępne – nie można ich spotkać w biblio-
tekach, bo zostały wydane w ubiegłych wiekach lub ich nakład był niewielki. Stare książki są niezwykłe również dlatego, 
że znajdują się w nich przemyślenia osób, które żyły w innych czasach, inaczej postrzegały świat. To inne spojrzenie 
może być dla współczesnego czytelnika bardzo twórcze – może stać się na przykład źródłem nowych pomysłów 
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Rysowanie i malowanie 
Miejsce: sala. 
Czas: � godziny.
Materiały: dla każdego ucznia ze-

staw trzech arkuszy papieru w kształcie 
kwadratów (jeden o boku długości 1 cm, 
drugi – 10 cm i trzeci – 100 cm), ołówek, 
kredki, farby, woda.

Dzieci otrzymują papier o najmniej-
szej powierzchni (kwadrat o boku 1 cm). 
W ciągu 10 minut przygotowują na nim 
pracę na jeden z trzech tematów: Miniony 
tydzień, Ostatnie wakacje, Ostatnie świę-
ta. Po 10 minutach prowadzący wręcza 
dzieciom kolejny arkusz (kwadrat o boku 
10 cm), na którym przygotowują pracę na 
ten sam temat. Po upływie przewidzianego 
czasu dzieci otrzymują największy arkusz 
i przez 1,5 godziny rysują pracę o tej samej 
tematyce. Rezygnacja z typowych wymia-
rów bloku rysunkowego zmusza dziecko 
do analizowania tematu pod kątem możli-
wości wypowiedzi oraz analizy narzędzia, 
którego użyje w swojej pracy. Stosowanie 
różnych formatów i odpowiednich narzę-
dzi pracy pokazuje dziecku, że to samo za-
gadnienie można przedstawić za pomocą 
prostego znaku graficznego lub ogromne-
go obrazu z wieloma detalami. Pobudza to 
wyobraźnię, ale również dyscyplinuje. 

Obraz bez ram
Miejsce: ściana domu, płot (ogrodze-

nie), boisko lub plac asfaltowy.
Czas: kilka godzin.
Materiały: farby i pędzle.

Prowadzący prezentuje dzieciom te-
maty, na przykład Wnętrze mieszkania, 
Praca, Budowa i wyjaśnia specyfikę sytu-
acji, temat oraz cel malowania (dekoracja 
obiektu). 

Ten sposób rysowania i malowania 
stwarza dziecku niecodzienną sytuację 
oraz okazję do działania zespołowego. 

Rzeźby ze śniegu 
Miejsce: park, las, plac zabaw.
Czas: � godziny.
Materiały: śnieg, szpadle, łopaty, kije.

Przed przystąpieniem do zabawy pro-
wadzący zwraca uwagę na tworzywo. Pro-
ponuje dzieciom tematy zmuszające do 
myślenia abstrakcyjnego i odwracające 
uwagę od klasycznego lepienia bałwana. 

Zabawa ze śniegiem doskonale zwraca 
uwagę dzieci na jego cechy jako tworzy-
wa artystycznego. 

Zabawa z sianem 
Miejsce: łąka.
Czas: kilka godzin. 
Materiały: siano.

Nauczyciel organizuje wycieczkę w miej-
sce, gdzie jest siano oraz wyjaśnia dzie-
ciom reguły zabawy (siano nie może być 
zniszczone). 

Dzieci wykonują kolejne zadania. Na 
początku robią na przykład punkty, po-
tem zbiory, układy i ciągi znaczące. Na-
stępnie budują linie, a z linii płaszczyzny 
i bryły. 

Zabawa ta angażuje wzrok, zmysł 
dotyku, zaspokaja potrzebę ruchu i co 
najważniejsze – zmusza do ciągłego za-
stanawiania się i podejmowania decyzji. 
Jest pretekstem do wyjaśnienia tajników 
kompozycji i jej elementów składowych 
oraz okazją do działania plastycznego 
i emocjonalnego. 

Tangram 
Miejsce: sala.
Czas: � godziny.
Materiały: czarny karton, nożyczki.

Z czarnego kartonu wycina się kwa-
draty o boku długości �0 cm, a następnie 
dzieli się je według projektu. Z każdego 
zestawu dzieci budują figurę przedsta-
wiającą kolejne tematy: Zwierzęta, Ptaki, 
Budowle, Pojazdy. Następnie uczniowie 
przygotowują zestawy figur, realizując 
tematy: Wieś, Miasto, Ulica. 

Tangram angażuje nie tylko wzrok, 
wymaga myślenia i podejmowania de-
cyzji. 

Nie tylko pajęczyna 
Miejsce: park, ogród, las.
Czas: kilka godzin.
Materiały: nici, sznurki, liny, odpady 

tkackie (wełna, bawełna).

Dzieci otrzymują materiały. Nauczy-
ciel krótko wyjaśnia, na czym polega 
tkanie (nitki osnowy i wątku) oraz co to 
jest organizowanie przestrzeni (punkty, 
linie). 

W pierwszej części zabawy dzieci 
otrzymują nici i sznurki tylko w białym 
kolorze. Uczniowie korzystając ze wska-
zówek prowadzącego, tworzą obiekty 
z nitek osnowy. Następnie nauczyciel 
rozdaje kolorowe nici, którymi dzieci 
przeplatają osnowę.

Podczas tego ćwiczenia dzieci uczest-
niczą w zbiorowym tworzeniu oraz po-
znają takie pojęcia jak: linia, płaszczyzna, 
przestrzeń, zbiór, układ, struktura. 

Zabawy plastyczne  
inspirowane literaturą 

W świetlicy szkolnej spotykają się 
dzieci w różnym wieku. Nauczyciel musi 
organizować zajęcia w taki sposób, by 
zainteresować nimi wszystkich wycho-
wanków i mobilizować ich do wzajem-

nej pomocy. Znakomitą okazją do za-
angażowania wszystkich uczestników 
zajęć świetlicowych we wspólną zabawę 
są działania twórcze inspirowane wy-
obraźnią, baśniami, bajkami i muzyką. 

Sylwia Ćwiękała na przykładzie cyklu 
zadań nawiązujących do książki Jana 
Brzechwy Akademia Pana Kleksa poka-
zuje, że literatura dziecięca zawiera wiele 
elementów, które mogą stać się preteks-
tem do organizowania i angażowania 
różnych sytuacji motywujących dzieci 
do działań twórczych5.

Poszukiwanie  
czarodziejskiego guzika

Prowadzący odczytuje wybrany frag-
ment z opowieści szpaka Mateusza, który 
kiedyś był człowiekiem, lecz na skutek 
splotu różnych wydarzeń, za sprawą cza-
rodziejskiej czapki stał się ptakiem. Chło-
piec pozostanie szpakiem dopóki nie od-
najdzie guzika z zaczarowanej czapki. 

Nauczyciel proponuje, by dzieci po-
mogły Mateuszowi odnaleźć zgubę. Ich 
zadanie polega na przygotowaniu pracy 
techniką kolażu, w której zaszyfrują in-
formację o miejscu ukrycia guzika. Wy-
chowankowie korzystając z dostępnych 
materiałów (skrawków gazet, papieru 
kolorowego, kawałków materiałów), 
przygotowują kompozycje na płaszczyź-
nie, a następnie je omawiają.

Projektowanie miasta dzieci 
Nauczyciel pokazuje dzieciom zdjęcia 

i ilustracje przedstawiające różne roz-
wiązania architektoniczne i urbanistycz-
ne. Następnie zapoznaje wychowanków 
z fragmentami tekstu opisującego Pa-
tentończyków i miasto, w którym żyli. 
Uczniowie wspólnie zastanawiają się, czy 
mogłoby powstać miasto dla dzieci za-
projektowane przez nie. 

Prowadzący dzieli dzieci na grupy, 
które projektują i wykorzystując róż-
ne materiały (plastelinę, folię, pudełka, 
włóczkę, druty, klocki, tekturę, kolorowe 
papiery, farby), wykonują makietę mia-
sta dzieci. 

Uczniowie podczas tej zabawy uczą się 
planowania i komponowania przestrzen-
nego, sprawdzają własności poszczegól-
nych materiałów i tworzyw, poznają (lub 
przypominają sobie) pojęcia architektura 
i urbanistyka oraz uczą się pracy zespo-
łowej.

Ekslibris pana Kleksa
Nauczyciel prowadzi z dziećmi roz-

mowę o ekslibrisach i prezentuje kilka 
przykładów. Następnie odczytuje frag-
ment tekstu o przekazaniu biblioteki 

5 M. Pietkiewicz, op.cit., s. �04–�19.
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pana Kleksa Adasiowi. Dzieci wspólnie 
zastanawiają się, jaki ekslibris byłby 
najodpowiedniejszy dla księgozbioru 
pana Kleksa. Wychowankowie wyko-
nują projekt grafiki piórem, pędzlem 
i tuszem. Spośród wszystkich prac 
uczestnicy zajęć wybierają ich zdaniem 
najciekawszą. Z pomocą nauczyciela 
przenoszą zwycięski projekt na płytkę 
linoleum i wycinają tło. Powstały w ten 
sposób wypukły rysunek odbijają na 
papierze. 

Podczas zabawy dzieci poznają poję-
cia ekslibris, linoryt, grafika.

Uczenie się przez odkrywanie no-
wych możliwości łączy poznanie z dzia-
łaniem a nazywane jest nauczaniem 
problemowym. Jego istotą jest samo-
dzielność dochodzenia do wiedzy i ak-
tywność badawcza ucznia. Nauczanie 
problemowe aktywizuje różne dyspo-
zycje psychiczne dziecka, lecz przede 
wszystkim rozwija procesy poznawcze, 
głównie myślenie. Zajęcia plastyczne 
wzbogacają ten proces jeszcze o ele-
menty emocjonalne.

Zdaniem Sylwii Ćwiękały „świetli-
ca powinna być miejscem, gdzie dzieci 
mogą znaleźć z jednej strony odprężenie 
po pracy umysłowej na lekcjach, z drugiej 
zaś zaspokoić swoją ciekawość, rozwinąć 
zainteresowania, zrealizować potrzeby 
twórcze”�.

Należy stwarzać dzieciom taką atmo-
sferę, która zachęci je do działania, bę-
dzie źródłem zadowolenia i radości z do-
brze spełnionego obowiązku. Właściwie 
zorganizowania codzienna praca daje 
wyraźne efekty pedagogiczne. Ma rów-
nież pozytywny wpływ na samopoczucie 
dziecka i jego układ nerwowy. n
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Joanna Hoffmann
kierownik świetlicy  

w Szkole Podstawowej w Bojszowach,
 redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole”

� M. Pietkiewicz, op.cit., s. �19.

Róża z masy solnej
Anna Krakowska-Wierzbik

Przepis na masę solną:
n  szklanka soli;
n  łyżka mąki ziemniaczanej;
n  łyżka oleju;
n  łyżka kleju do tapet (w proszku);
n  ½ szklanki ciepłej wody.

Wszystkie składniki należy wymieszać, 
aż do uzyskania gładkiego ciasta. 

materiały:
n  masa solna; 
n  liście z papieru, bibuły lub tworzy-

wa sztucznego;
n  rafia; 
n  patyk (trzcina lub miskant);
n  farba w sprayu (złota, srebrna lub 

brokat);
n  klej termotopliwy.

wykonanie:
Z masy solnej formuje się kulkę wiel-

kości małego jajka, którą następnie nale-
ży spłaszczyć i rozciągnąć. Tak powstały 
pasek zwija się w kształt róży. Nadmiar 
masy ścina się nożyczkami i robi od spo-
du patykiem mały otwór. Powstałe róże 
układa się na blasze i wstawia do piekar-
nika, susząc w temperaturze około 100–

–1�0°C przez � godzin. Do wypieczonej 
róży przymocowuje się za pomocą kleju 
termotopliwego patyk i liść. Różę ozda-
bia się rafią, brokatem, złotą lub srebrną 
farbą w sprayu.

 Powstałe kwiaty mogą być ciekawym 
pomysłem na prezent. n

Anna Krakowska-wierzbik
kierownik świetlicy 

w Szkole Podstawowej nr 36 w Katowicach
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Wymarzona wakacyjna 
podróż
Wspomnienia z konkursu plastycznego

Beata Krasówka

Świetlica Zespołu Szkół w Pyskowicach 
po raz kolejny zaprosiła wychowanków 
świetlic szkolnych z terenu całej Polski do 
udziału w konkursie plastycznym związa-
nym z tematyką wakacyjną. Patronat nad 
konkursem objął Śląski Kurator Oświa-
ty i Burmistrz Miasta Pyskowice, który 
ufundował nagrody.

W konkursie udział wzięło 90 placó-
wek, nadesłano ponad 500 prac. Uwagę 
zwracały prace, w których wykorzysta-
no takie materiały, jak folia spożywcza, 
bandaże, worki na śmieci. Uczniowie 
przedstawili swoje wymarzone podró-
że do najróżniejszych miejsc. Najwięcej 
było prac prezentujących wyprawy na 
wyspy porośnięte palmami, do krajów 
afrykańskich. Okazało się, że wiele dzie-
ci marzy o wyjeździe nad morze, w góry, 
do Paryża i Włoch. Znalazły się też prace 
prezentujące podróże po Polsce, dokoła 
świata i... w kosmos .

Prace wykonano różnymi technika-
mi, obok tradycyjnych, wykorzystano 
między innymi mozaikę, kolaż, wydzie-
rankę, wyklejankę z plasteliny i innych 
materiałów. n

Beata Krasówka
nauczycielka świetlicy  

w Zespole Szkół w Pyskowicach

Autorzy prac, od góry: Kuba Lewkowicz, 
Gdańsk; Sandra Chałat, Gliwice; Alicja 
Horoba, Bytom; Klaudia Dobiosz, Toszek; 
Agnieszka Zawierucha, Poznań

ZróB to Z nami
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Podróż do Włoch

Cel ogólny:
n  wdrażanie do czerpania radości  

ze wspólnej zabawy.

Cele szczegółowe. Uczeń:
n  zna najważniejsze wiadomości  

na temat Wenecji;
n  współtworzy miłą i życzliwą 

atmosferę;
n  integruje się z grupą.

Metody pracy:
n  ekspresyjna; 
n  praktycznego działania. 

Formy pracy:
n  indywidualna; 
n  zespołowa. 

Środki dydaktyczne:
n  emblematy w trzech kolorach (żół-

tym, niebieskim i czerwonym);
n  płyta CD z nagraniami muzyki po-

ważnej oraz utworów w wykonaniu 
Andrei Bocellego;

n  puzzle piankowe;
n  maski karnawałowe;
n  puszka z pytaniami zapisanymi  

na karteczkach;
n  chmurka z cukierkami.

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna

Prowadzący rozdaje dzieciom emble-
maty w trzech kolorach. Wyjaśnia, że są 
to barwy występujące w herbie Wene-
cji, miasta, które poznają podczas zajęć. 
Opowiada zebranym, gdzie leży Wenecja 
i podaje kilka najważniejszych informa-
cji na jej temat. Następnie dzieli uczniów 
na trzy grupy zgodnie z wylosowaną 
przez nich barwą emblematu. 

Przejazd autokarem do Wenecji
Uczniowie w grupach ustawiają się 

jeden za drugim. Prowadzący odtwarza 
muzykę, a dzieci w jej rytm udają pasa-
żerów stojących w autobusie. Gdy muzy-
ka cichnie, nauczyciel wyjaśnia, że trzy 
autobusy pełne dzieci dotarły właśnie do 
Wenecji.

II. Część zasadnicza

Podróż gondolą 
Prowadzący odtwarza muzykę z płyty. 

Na umówiony znak dzieci wsiadają do 
swoich gondoli (utworzonych z pianko-
wych puzzli) i płyną, poruszając rękoma, 
jakby uderzały długim wiosłem o wodę 
z prawej strony łodzi. Liczą uno, due, tre, 
po czym zmieniają burtę – uderzają wio-
słem z lewej strony łodzi. Gdy muzyka 
cichnie, zeskakują z puzzli i tańczą. W tym 
czasie prowadzący chowa dwie łodzie. 
Gondolierzy, którym nie udało się znaleźć 
gondoli odchodzą z gry. Wygrywają trzy 
najsprytniejsze i najszybsze osoby.

Puszka z pytaniami
Dzieci siedzą w kręgu i w rytm muzy-

ki przekazują sobie puszkę, w której znaj-
dują się zapisane na kartkach pytania 
związane z tematem zajęć: 

W jakim kraju leży Wenecja?
 (Włochy)

Nad jakim morzem położona jest 
Wenecja?  (Morze Adriatckie)

Jaki środek lokomocji jest najpopu-
larniejszy w Wenecji?
 (tramwaj wodny)

Kto jest patronem Wenecji? 
 (św. Marek)

Co jest istotnym elementem ubioru 
bawiących się podczas karnawału 
weneckiego?  (maski)

Dlaczego Wenecja nazywana jest 
miastem na wodzie?
 (Miasto pokrywa sieć 
kanałów – transport odbywa się 
drogą wodną lub pieszo, nie ma 
tu samochodów ani autobusów) 

Z czego słynie cała Wenecja, 
a w szczególności wyspa Murano?
 (Z produkcji pięknego szkła)

Słynny na całym świecie, rozpoczy-
na się w drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia i trwa do środy popiel-
cowej, co to za okres?
 (karnawał wenecki) 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Agnieszka Gromelska • Renata Żukowska

Gdy muzyka cichnie, dziecko, w któ-
rego dłoniach zatrzyma się puszka, lo-
suje karteczkę, odczytuje na głos pyta-
nie i na nie odpowiada. Za prawidłową 
odpowiedź dzieci wybierają maskę spo-
śród przygotowanych wcześniej przez 
prowadzącego.

�Świetlica w Szkole 01/2014

SCenariUSze



Taniec w maskach
Prowadzący wręcza maski dzieciom, 

którym nie udało się odpowiedzieć na 
pytanie. Wszyscy zakładają karnawało-
we ozdoby i tańczą w kole do utworów 
włoskiego tenora Andrei Bocellego. 

Przelot samolotem do Polski
Prowadzący wyjaśnia, że nadszedł 

czas powrotu do Polski i zaprasza dzieci 
do wspólnego lotu samolotem. W rytm 
muzyki zebrani wykonują gesty naśla-
dujące włączanie silników (prawą dłoń 
wyciągają przed siebie i wykonują ruch 
przypominający przekręcanie kluczyka 
w stacyjce), zapinanie pasów (lewą rękę 
wyciągają przed siebie, prawą dłoń kła-
dą na lewym łokciu, a lewą dłoń na pra-
wym), wyglądanie przez okno (zagląda-
ją raz w prawą, raz w lewą stronę) i lot 
samolotem (wykonują kolejne polecenia 
prowadzącego). 

III. Część końcowa

Słodki śnieg
Nauczyciel dziękuje dzieciom za wspól-

ną zabawę i mówi, by ustawiły się pod 
kolorową chmurką. Z zaczarowanego 
obłoczku, ku radości zebranych pada cu-
kierkowy śnieg. n

agnieszka Gromelska 
renata Żukowska 
nauczycielki świetlicy  

ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie

SCenariUSze
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ABC o Europie
Cel główny:
n  stwarzanie sytuacji edukacyjnych 

pozwalających dziecku odkrywać 
i zachwycać się ciekawymi miej-
scami w Europie;

n  nauka podstawowych wiadomości 
o krajach europejskich;

n  kształtowanie poczucia przynależ-
ności do Europy.

Cele operacyjne. Dziecko:
n  rozpoznaje na ilustracjach budowle 

i miejsca charakterystyczne dla 
danego kraju;

n  rozwiązuje zagadki słowne o pań-
stwach Europy;

n  posiada wiedzę o stolicach i f lagach 
europejskich;

n  poznaje kulturę i zwyczaje krajów 
Europy.

Metody pracy: 
n  teoretyczna – objaśnienia, opowia-

danie, dyskusje;
n  praktycznego nauczania: pokaz, 

inscenizacja, nauka tańca, praca 
z rekwizytami.

Formy pracy:
n  zespołowa;
n  indywidualna. 

Środki dydaktyczne:
n  plansze z ilustracjami przedstawia-

jącymi słynne budowle europejskie;
n  płyta z nagraną muzyką;
n  ilustracje postaci z bajek i powieści 

dla dzieci (Pippi, Śnieżki, Kubusia 
Puchatka itp.);

n  kartoniki z f lagami państw euro-
pejskich (46);

n  domino z nazwami państw  
i ich stolic;

n  duży arkusz z narysowaną krzyżówką;
n  materiały do zajęć plastycznych 

(kredki, f lamastry, kartki itp.).

I. Część wstępna

Prowadzący wita uczestników zajęć 
i proponuje zabawę integracyjną. Każde 
dziecko z grupy jest po kolei witane przez 
zebranych śpiewem na melodię znanej 
piosenki Panie Janie, na przykład: 

Witaj Kasiu, witaj Kasiu. 
Jak się masz, jak się masz?

Wychowawca ukrywa wszelkie dekora-
cje i rekwizyty i wyjaśnia zebranym, że po-
znają temat zajęć, gdy rozwiążą krzyżówkę.

II. Część zasadnicza

Prowadzący wyjaśnia, że tematem za-
jęć są państwa europejskie. Przedstawia 
dzieciom najważniejsze fakty dotyczące 
kontynentu. Następnie dzieli zebranych 
na kilkuosobowe grupy. Dzieci zespoło-
wo rozwiązują kolejne zadania. Za udział 
w każdej zabawie otrzymują punkty w po-
staci kartoników z narysowanymi flagami. 

Zagadki o państwach Europy
Nauczyciel odczytuje kolejne zagadki, 

a dzieci odgadują nazwę kraju. Za pra-
widłową odpowiedź grupa otrzymuje 
punkt-flagę.

Po zjednoczeniu – wielka potęga 
po dobrobytu trofea sięga. 
Tego bliskiego Polski sąsiada  
wnet odgadniecie. Kto odpowiada?  
 (Niemcy)

Zagadka nietrudna  
 – to każdy odpowie. 
Przez środek kraju tego Wisła płynie, 
a w koronie orzeł króluje  
i na Wawel spoziera. (Polska)

Z kraju tego pochodzą  
kreskówki dla dzieci: Krecik,  
Rumcajs i przesympatyczny  
Cypisek. (Czechy)

W kraju tym smaczny gulasz zjesz 
i czardasza zatańczysz, jeśli chcesz!  
 (Węgry)

Snuł tam Andersen swych baśni wątek
i klocków Lego tam był początek! 
 (Dania)

Jeśli chcesz zjeść żabie udka  
nad Sekwaną, do jakiego  
kraju pojedziesz kolego?  (Francja)

Scenariusz zajęć świetlicowych

Małgorzata Gawlik 

Kształtem bucik przypomina, 
a w gondoli płynie  
śliczna dziewczyna. 
Jakie to państwo? Kto mi odpowie? 
 (Włochy)

Ten kraj ma tulipany i wiatraki, 
a mieszkańcy często noszą chodaki. 
 (Holandia)

W rytmie flamenco napięcie rośnie 
a kastaniety klaszczą donośnie. 
W jakim kraju panuje 
zwyczaj walki z bykami? 
 (Hiszpania)

Do państwa tego odbędziesz  
ciekawe wycieczki 
i oprócz rosyjskiego  
poznasz język litewski.
Kaziukowe serce kupisz  
w Wilnie na jarmarku 
i przywieziesz go  
ukochanej w podarku. (Litwa)

W tym kraju na Olimpie żyli bogowie. 
Kto z was na to pytanie odpowie? 
 (Grecja)

Zieloną wyspą często jest zwana, 
na kobzie grają melodie żwawe. 
Jakie to państwo? Któż mi odpowie? 
(Irlandia)

W tym państwie jest Unii 
Europejskiej stolica, 
ale również słynie w świecie 
z pięknych koronek.
Czy już wiecie drogie dzieci, 
co to za państwo?  (Belgia)

Big Ben wydzwania swoją piosenkę 
Elżbiecie Drugiej, czyniąc podziękę. 
W jakim kraju? (Wielka Brytania)

Gdy zorzę polarną podziwiać chcecie, 
do tego kraju pojedziecie. 
 (Szwecja i Norwegia)

1 1. Wieża w Francji.
2.  Maskotka  

Unii Europejskiej.
3. Stolica Polski.
4.  Rzeka Polski  

lub choroba zakaźna.
5.  Kraj ze stolicą  

w Lizbonie.
6. Polskie góry.

2

3

4

5

6

kolejno: Eiffla, Syriusz, Warszawa, Odra, 
Portugalia, Tatry. Hasło: Europa
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Poznajemy słynne budowle
Dzieci dopasowują nazwę obiektu, do odpowiedniej 

ilustracji i wskazują państwo, w którym się on znajduje.
Nazwy obiektów: Big Ben, Sagrada Familia, Koloseum, 

Krzywa Wieża, Brama Brandenburska, Łuk Triumfalny, 
Most Tower, Wieża Eiffla, wiatraki.

Państwa: Holandia, Hiszpania, Włochy, Francja, Niem-
cy, Wielka Brytania

Ilustracje:

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

Rozwiązanie:
1 Krzywa Wieża Włochy
2 Brama Brandenburska Niemcy
3 Wieża Eiffla Francja
4 Big Ben Wielka Brytania
5 Sagrada Familia Hiszpania
6 Most Tower Wielka Brytania
7 Koloseum Włochy
8 Łuk Triumfalny Francja
9 wiatraki Holandia

SCEnariuSZE
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Menu europejskie
Prowadzący dzieli dzieci na grupy. 

Każdy zespół otrzymuje dwa zestawy 
kartoników – jeden z nazwami (lub ilu-
stracjami) potraw, drugi – z nazwami 
państw. Zadanie polega na dopasowaniu 
potrawy do kraju, z którym się ona ko-
jarzy.

Kraj Potrawa
Włochy spaghetti

Polska oscypek

Węgry gulasz

Wielka Brytania pudding

Czechy knedliczki

Grecja ser feta

Francja żabie udka

Norwegia łosoś, mięso z renifera

Hiszpania tortilla

Belgia frytki, pralinki

Bohaterowie europejscy
Wychowawca zapowiada następną 

zabawę. Pyta, czy dzieci znają Muminki, 
rozbójnika Rumcajsa, Śnieżkę. Prosi, by 
uczniowie wymienili swoich ulubionych 
bohaterów bajek i powieści. Wyjaśnia, że 
każdy z nich narodził się w innym pań-
stwie. Zadaniem dzieci jest wskazanie, 
z jakiego kraju pochodzą przedstawione 
na ilustracjach postaci.

Rozwiązanie:
PoStać Kraj

Pippi Langstrumpf Szwecja
Rumcajs Czechy
Kubuś Puchatek W. Brytania
Pinokio Włochy
królewna Śnieżka Niemcy
Muminki Finlandia
dziewczynka z zapałkami Dania

Domino 
Grupy otrzymują jednakową liczbę 

kartoników z nazwami państw i stolic. 
Grają jak w klasyczne domino. Wygrywa 
grupa, która szybciej pozbędzie się swo-
ich kartoników. 

III. Część końcowa

Prowadzący prosi dzieci, by przygo-
towały punkty-flagi, które zdobyły pod-
czas kolejnych konkurencji. Wyjaśnia, 
że są to flagi państw europejskich, które 
przydadzą się podczas następnej zabawy.

Poszukiwana flaga
Nauczyciel wymienia nazwy kolejnych 

państw, a dzieci wyszukują wśród swoich 
flag właściwą i zawieszają ją na tablicy 
magnetycznej.

Czechy Dania

Finlandia Francja

Hiszpania Holandia

Irlandia Litwa

Rosja Szwajcaria

Włochy

tańcem przez Europę
Prowadzący odtwarza muzykę charak-

terystyczną dla różnych krajów europej-
skich, na przykład Greka Zorbę w wykona-
niu Królewskiej Orkiestry Symfonicznej, 
muzykę flamenco Paco de Lucia, muzykę 
irlandzką, walc angielski, taniec węgierski 
Johannesa Brahmsa, paso doble w wykona-
niu André Rieu. Dzieci poruszają się w takt 
muzyki, wykonując charakterystyczne dla 
danego tańca kroki.

W ramach podsumowania zajęć dzie-
ci wykonują dowolną techniką ilustracje 
przedstawiające bohatera europejskiego 
lub budowlę charakterystyczną dla jed-
nego z krajów Europy. Następnie nauczy-
ciel z pomocą uczniów organizuje wysta-
wę gotowych prac. n

Małgorzata Gawlik
nauczycielka świetlicy 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2  
w Dąbrowie Tarnowskiej

Literatura:
Fechner-Sędzicka I., Główczewska D., Neh-

ring A., Poznajemy kraje Unii Europejskiej 
– edukacja europejska w szkole podstawowej, 
Toruń, Wydawnictwo Aker 2003. 

Izbaner-Bohdanowicz B., Spotkajmy się 
w Europie, Warszawa, Wydawnictwo Edu-
kacyjne Żak 2004. 
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Już wkrótce wakacje!
Cele ogólne:
n  budzenie radości ze wspólnej 

zabawy;
n  rozwijanie poczucia przynależności 

do grupy świetlicowej;
n  wdrażanie do przestrzegania norm 

współżycia w grupie, okazywania 
sobie szacunku i niesienia pomocy.

Cele szczegółowe. 
Wychowanek: 
n  opisuje czynności wykonywane 

przez siebie w świetlicy;
n  współpracuje z innymi dziećmi;
n  wykonuje pracę plastyczną, malu-

jąc wszystkimi palcami;
n  pozostawia stanowisko pracy 

w czystości. 

Metody pracy:
n  rozmowa kierowana;
n  praktycznego działania;
n  pedagogika zabawy. 

Formy pracy:
n  praca grupowa;
n  praca indywidualna. 

Środki dydaktyczne:
n  chusta animacyjna;
n  mała piłeczka;
n  farby plakatowe;
n  kartki papieru;
n  słodkie upomonki i poczęstunek;
n  dyplomy dla każdego uczestnika. 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Stanisława Podleśny

przez  siebie  osoby.  Zabawa  toczy  się  do 
momentu,  aż  wypowiedzą  się  wszyscy 
uczestnicy zabawy.

Zabawa ruchowa z chustą
Dzieci  stojąc,  trzymają  jedną  dłonią 

chustę.  Prowadzący  podaje  instrukcje, 
które wszycy muszą dokładnie wykonać. 
Na przykład gdy wychowawca wymienia 
dowolną  barwę,  uczniowie  trzymający 
fragment  chusty  w  wymienionym  kolo-
rze  zamieniają  się  miejscami,  przebiega-
jąc  jak  najszybciej  pod  materiałem.  Na 
umówiony  sygnał  uczestnicy  zabawy 
wspólnie poruszają chustą,  tak aby znaj-
dująca  się na niej mała piłeczka wpadła 
do  środka  lub  poturlała  się  w  kierunku 
wymienionej osoby. Kolejne zabawy wy-
chowawca  dostosowuje  do  potrzeb  i  na-
stroju dzieci biorących udział w zabawie.

Kolorowe palce
Świetliczaki  przygotowują  indywidual-

nie pracę Moje wymarzone wakacje. Malu-
ją ją farbami plakatowymi, wykorzystując 
zamiast pędzli wyszystkie swoje palce. Po 
zakończonej  pracy  należy  zwrocić  szcze-
gólną uwagę, by każde dziecko pozostawi-
ło porządek na swoim stanowisku pracy.

III. Część końcowa

Prowadzący  zaprasza  wszystkich 
uczestników  zajęć  do  słodkiego  poczę-
stunku  i  rozdaje  pamiątkowe  dyplomy. 
Dzieci  wspólnie  porządkują  salę.  Na-
uczyciel dziękuje wszystkim uczniom za 
udział w całorocznych zajęciach.  n

Stanisława Podleśny
nauczycielka świetlicy 

w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna 

Nauczyciel wita uczniów i zaprasza, by 
usiedli  wokół  chusty  animacyjnej.  Pro-
wadzi z nimi rozmowę kierowaną, zapo-
znając ich z tematem spotkania.

II. Część zasadnicza

Czy pamiętasz? 
Dzieci  siedzą wokół  chusty animacyj-

nej. Prowadzący toczy piłeczkę do jedne-
go z uczniów i prosi, by opowiedział, co 
najbardziej mu się podobało podczas za-
jęć prowadzonych przez cały rok w świet-
licy  lub co ciekawego z nich zapamiętał. 
Po  zakończeniu  wypowiedzi  dziecko 
podaje  piłeczkę  do  kolejnej,  wybranej 

SCenariuSze
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Let’s meet 
the European Union!

Cele ogólne: 
n  zapoznanie dzieci z tematyką zwią

zaną z Unią Europejską; 
n  zwrócenie uwagi na istotną rolę 

znajomości języków obcych.

Cele szczegółowe. Dziecko:
n  rozpoznaje flagę Unii Europejskiej;
n  potrafi opowiedzieć w języku angiel

skim, co to jest Unia Europejska;
n  podaje w języku angielskim nazwy 

wybranych państw członkowskich;
n  potrafi pracować w grupie.

Pomoce dydaktyczne:
n  puzzle z dużym obrazkiem flagi 

Unii Europejskiej ponumerowane 
na odwrocie;

n  lista tylu zadań, ile jest elementów 
układanki;

n  komplet kart z angielskimi 
nazwami państw należących do 
Unii Europejskiej i mapa Europy 
z zaznaczonymi konturami tych 
krajów (dla każdej z grup i dodat
kowo jedna mapa uzupełniona 
przez nauczyciela).

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna 

Prowadzący nie zdradza tematyki 
zajęć, pozwala, by dzieci samodzielnie 
ją odkryły. Przykleja do tablicy odwrot
ną stroną i w przypadkowej kolejności 
przygotowane wcześniej puzzle (flagę 
Unii Europejskiej w formacie A3 lub 
większym tnie na kilka kawałków, na od
wrocie każdego puzzla umieszcza numer, 
a na osobnych karteczkach, do każdego 
numeru, układa proste zadanie). 

Przykładowe zadania:
1.  Powiedz po angielsku słowo pies. (dog)
2.  Odpowiedz po angielsku na pytanie: 

What’s your name? (I’m Kasia)
3.  Wykonaj polecenie: Go to the door! 

(Podejdź do drzwi!)
Nauczyciel dzieli uczniów na minimum 

dwie grupy. Drużyny wybierają numer 
puzzla, który chcą odkryć, ale następuje to 
dopiero, gdy prawidłowo odpowiedzą na 
kryjące się pod wymienionym numerkiem 

Poznajemy Unię Europejską

Scenariusz zajęć świetlicowych z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego

Justyna Kotajny
zadanie. Za odkrycie puzzla grupa otrzy
muje punkt. Kiedy odkryte są wszystkie 
elementy, kolejni przedstawiciele grup 
podchodzą to tablicy i przemieszczają po 
jednym puzzlu, by ułożyć cały obrazek.

Kiedy dzieciom uda się ułożyć flagę, 
nauczyciel zadaje pytania:
n  Co to jest? (What is it?)
n  Jaki to ma kolor? (What colour is it?)
n  Co przedstawia obrazek, co widzicie? 

(What can you see?)
n  Ile gwiazdek widzicie? (How many 

stars can you see?)
n  Dlaczego jest 12 gwiazdek? (Why are 

there 12 stars?) 
Prowadzący tłumaczy dzieciom sym

bolikę flagi Unii Europejskiej, wtrącając 
po angielsku kluczowe słowa i wyrażenia 
i zapisując je na tablicy, bądź przyklejając 
wcześniej przygotowane karty z odpo
wiednimi wyrazami.

II. Część zasadnicza

Mapa Europy 
Każda z grup otrzymuje mapę Europy, 

na której zaznaczono wybrane kraje Unii 
Europejskiej (najlepiej pokolorowane 
zgodnie z kolorami flag) oraz zestaw kart 
z wyrazami zapisanymi w języku angiel
skim. Zadaniem grup jest dopasowanie 
nazw państw do ich konturów na mapie. 
Każda z grup prezentuje swoją wersję 
i porównuje ją z zawieszoną na tablicy 
mapą uzupełnioną przez nauczyciela. 
Wszystkie dzieci powtarzają po prowa
dzącym angielskie nazwy państw.

What colour is the flag of...
Nauczyciel prosi, by dzieci korzystając 

z map z poprzedniej zabawy, podały na
zwę państwa na podstawie opisu flagi lub 
odwrotnie – opisały flagę wymienionego 
kraju. Przykładowe pytania i odpowiedzi 
(podobnie pyta się o pozostałe kraje).

Prowadzący Dziecko 
White and red is... (biało-czerwony) Poland (Polska)

Which country has got white and red flag?  
(Który kraj ma biało-czerwoną flagę?) Poland (Polska)

Poland? (Polska?) White and red (biało-czerwony)

What colour is the flag of Poland?  
(Jakiego koloru jest flaga Polski?) It’s white and red (Jest biało-czerwona)

Where are you from?
Prowadzący zajęcia wskazując na 

mapie wybrany kraj, przedstawia się, 
na przykład mówi: Hello, I’m Justyna. 
I’m from Spain. Where are you from? 
(Witaj, jestem Justyna. Jestem z Hi
szpanii. Skąd jesteś?). Następnie wska
zuje kolejne państwo i prosi wybrane 
dziecko o odpowiedź. Wywołany uczeń 
zajmuje miejsce nauczyciela, przed
stawia się, wybiera następne państwo 
i kolejnego ucznia. Można wprowadzić 
element współzawodnictwa, proponu
jąc, by uczniowie kierowali pytania do 
przedstawicieli przeciwnych grup. Za
bawa trwa tak długo, aż wymienione 
zostaną wszystkie państwa zaznaczone 
na mapie.

Zabawa plastyczna 
Każde dziecko wybiera jedno państwo, 

wypełnia jego kontury zgodnie z barwa
mi flagi. Zapisuje angielskie określenia 
użytych kolorów i nazwę wybranego 
kraju.

III. Zakończenie zajęć 

Dzieci wspólnie zastanawiają się, co by 
było, gdyby nie było na świecie podziału 
na poszczególne państwa. Następnie ucz
niowie podają zakończenia zdań:
n  Na dzisiejszych zajęciach dowiedzia

łem się...
n  Na dzisiejszych zajęciach zaskoczyło 

mnie, że...
n  Na dzisiejszych zajęciach najbardziej 

podobało mi się...

Justyna Kotajny
nauczycielka języka angielskiego 

w Szkole Podstawowej w Bojszowach
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Europejskie świętowanie

Założenia wstępne 
i ogólna charakterystyka programu

Ideą przewodnią programu Europejskie świętowanie jest upo-
wszechnienie wiedzy o naszym kontynencie, a także kształto-
wanie postaw tolerancji i otwartości wobec odmiennych kultur. 
Spośród bardzo różnorodnych świąt, jakie odbywają się przez 
cały rok w różnych regionach Europy wybrano kilkanaście naj-
ciekawszych pod względem kulturowym, historycznym i religij-
nym. Program został tak skonstruowany, by realizowane według 
niego zajęcia przypominały podróż w ciekawe miejsca, podczas 
której dzieci mogą poznać tradycje, zwyczaje i święta różnych 
krajów europejskich.

Europejskie świętowanie jest efektem osobistych zainteresowań 
autorek oraz ich doświadczeń zdobytych podczas realizowanych 
w szkole projektów w ramach akcji Comeniusa i wieloletniej pracy 
w Szkolnym Klubie Europejskim Euro 15. 

Program zajęć świetlicowych

Iwona Hincman • Ewa Zbieska

Program przeznaczony jest dla dzieci z klas 1–3 uczęszczają-
cych do świetlicy szkolnej. Jest zgodny z podstawą progra-
mową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w za-
kresie I etapu edukacyjnego i może być realizowany podczas 
zajęć świetlicowych cyklicznie, co roku w miesiącach od li-
stopada do czerwca. Realizacja zawartych w programie tre-
ści została dostosowana do warunków i możliwości świetlicy

Układ treści przewidziany do realizacji

Listopad

Umiejętności. Wychowanek: Procedury osiągania celów

Europejskie podróżowanie – poznajemy kraje europejskie
zna nazwy państw europejskich i poprawnie wskazuje je na mapie
posiada podstawowe wiadomości na temat Unii Europejskiej
potrafi współpracować w grupie
potrafi wypowiedzieć się i prezentuje informacje na określony 
temat
z zaangażowaniem wykonuje pracę plastyczną

praca z mapą i atlasem
wyszukiwanie informacji na temat Unii Europejskiej
oglądanie albumów
rozwiązywanie zagadek i krzyżówek tematycznych
wykonanie prac plastycznych
odgrywanie scenek dramowych
spontaniczne wypowiedzi uczniów
zabawy i gry edukacyjne

Po co są święta?
rozumie znaczenie tradycji
docenia piękno i różnorodność świąt
potrafi wypowiedzieć się na określony temat

spontaniczne wypowiedzi dzieci
odgrywanie scenek dramowych
czytanie fragmentów książki Renaty Hryń-Kuśmierek Zwyczaje i obrzędy

Dzień Świętego Marcina – zapowiedź okresu Bożego Narodzenia
zna legendę o św. Marcinie
rozumie sens dzielenia się z innymi
potrafi stworzyć odpowiedni nastrój
potrafi wykonać lampion
zna przepis na deser z twarożku

spontaniczne wypowiedzi dzieci
czytanie fragmentów książki Stefana Potockiego Droga miodowa
praca z mapą
przygotowanie deseru
wykonanie pracy plastycznej
spacer po szkole z lampionami

Włoskie Święto Trufli
wie, co to jest trufla
zna romantyczną legendę opisującą właściwości trufli
potrafi opowiedzieć o obchodach Święta Trufli

wyszukiwanie informacji z różnych źródeł
spontaniczne wypowiedzi dzieci
odgrywanie scenek dramowych
wykonanie pracy plastycznej
degustacja potraw z trufli

Cele edukacyjne:
n  rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji 

wobec innych ludzi i kultur;
n  rozbudzanie potrzeby wspólnego świętowania i zabawy;
n  wzbogacanie wiedzy o Europie;
n  uświadamianie różnic i podobieństw między różnymi 

krajami;
n  poznawanie tradycji świątecznych;
n  rozwijanie umiejętności komunikowania się;
n  kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
n  rozwijanie umiejętności prezentowania własnych prac.

Metody pracy:
n  problemowa;
n  praktycznego działania;
n  gier i zabaw dydaktycznych;
n  elementy dramy;
n  konkursy, dyskusje.

Metody pomiaru – narzędzia ewaluacji: 
n  ankieta przeprowadzona wśród dzieci oceniająca atrakcyj-

ność zajęć;
n  prace dzieci powstające w czasie zajęć;
n  indywidualne i grupowe rozmowy z dziećmi;
n  obserwacja zachowania i sposobu działania dzieci podczas 

zajęć.

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

Umiejętności. Wychowanek: Procedury osiągania celów

Mikołajki w Europie

zna zwyczaj obdarowywania prezentami
zna legendy o św. Mikołaju, św. Łucji i Sinterklaasie
zna postać Krampusa
wie, w jaki sposób dzieci z Belgii i Holandii przywołują św. Mikołaja do 
swoich domów
zna  historię św. Mikołaja ze Szwecji

praca z mapą
spontaniczne wypowiedzi dzieci
czytanie fragmentów książki Małgorzaty Mroczkowskiej Zaczarowana 
lekcja w Europie
wykonanie pracy plastycznej
odgrywanie scenek dramowych

adwent – bożonarodzeniowa podróż aniołów

wie, co to jest adwent i w jaki sposób dawniej przeżywano tę część 
roku
wie, co symbolizuje anioł
zna tradycję wykonywania kalendarzy adwentowych
zna różne historie o aniołach 

spontaniczne wypowiedzi dzieci
czytanie 24 opowieści o aniołach z książki Ingrid Biermann Bożonaro-
dzeniowa podróż aniołków
prace plastyczne, w tym wykonanie kalendarza adwentowego

Boże Narodzenie w Europie

zna zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia w Polsce  
i w innych krajach europejskich
docenia znaczenie tradycji świątecznych
uczestniczy w tworzeniu odpowiedniego nastroju
umie wykonać kartkę bożonarodzeniową
potrafi według wskazówek redagować tekst na określony temat
zna przepisy na wybrane bożonarodzeniowe specjały: pieprzowe 
orzeszki z Danii, pierniki ze Szwecji, migdałową potrawę z Grecji, 
korzenne ciasteczka z Holandii

spontaniczne wypowiedzi dzieci
czytanie fragmentów książki Małgorzaty Mroczkowskiej Zaczarowana 
lekcja w Europie
oglądanie albumów
wykonanie kartki bożonarodzeniowej
redagowanie życzeń świątecznych
śpiewanie kolęd
tworzenie książki kucharskiej, czyli Spisu słodkości
rozwiązywanie łamigłówek tematycznych

Styczeń 

Umiejętności. Wychowanek: Procedury osiągania celów

Święto Trzech Króli –  zakończenie okresu Bożego Narodzenia

wie, w jaki sposób świętuje się Dzień Trzech Króli w Polsce i w wybra-
nych krajach europejskich
zna francuski obyczaj pieczenia tradycyjnego placka z niespodzianką
zna hiszpański obyczaj obdarowywania dzieci prezentami w Święto 
Trzech Króli
potrafi opowiedzieć, jaką rolę odgrywa dobra i przyjazna dzieciom 
włoska czarownica Befana

czytanie fragmentów książki Łukasza Dębskiego Włochy – przewodnik 
dla dzieci
spontaniczne wypowiedzi dzieci
przygotowanie materiałów do Spisu słodkości
oglądanie albumów

Karnawałowe szaleństwo 

wie, co to jest karnawał
potrafi opowiedzieć o najstarszym karnawale w Binche (Belgia) wpi-
sanym na Listę Arcydzieł Słownego i Niematerialnego Dziedzictwa 
UNESCO
wie, gdzie odbywa się najsłynniejszy karnawał w Europie
potrafi współorganizować bal karnawałowy
wie, z czego są wykonywane maski karnawałowe
zna tradycję weneckiego Lotu Anioła
potrafi opowiedzieć, w jaki sposób kończy się karnawał w Wenecji

czytanie fragmentów książki Krzysztofa Sawali Wielkie fiesty Europy
spontaniczne wypowiedzi dzieci
wykonanie kostiumów karnawałowych
zorganizowanie balu karnawałowego
oglądanie albumów

Marzec 

Umiejętności. Wychowanek: Procedury osiągania celów

Wielkanoc – tradycje europejskie

wie, co symbolizują pisanki oraz zając
zna zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi panujące  
w Polsce i w niektórych państwach europejskich
docenia znaczenie tradycji wielkanocnych
potrafi redagować życzenia
umie wykonać stroik oraz kartkę wielkanocną

rozmowa o tym, jak dzieci w różnych krajach Europy spędzają Wiel-
kanoc
wykonanie prac plastycznych, w tym kartki świątecznej
korzystanie z mapy
gra z jajkiem

Dzień Świętego Patryka – irlandzkie święto narodowe

wie, kim był św. Patryk
potrafi powiedzieć, w jakich państwach świętuje się Dzień Świętego 
Patryka
potrafi opowiedzieć o imprezach towarzyszących obchodom Dnia 
Świętego Patryka

spontaniczne wypowiedzi dzieci
słuchanie muzyki irlandzkiej
nauka tańca irlandzkiego
wykonanie trójlistnej koniczyny
oglądanie albumów

PrograMy
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Czerwiec 

Umiejętności. Wychowanek: Procedury osiągania celów

Pora cudów – wieczór i noc świętojańska

zna wierzenia i obrzędy świętojańskie (rzucanie wianków na wodę, 
poszukiwanie ziela miłości)
zna tradycję świętowania Juhannus w Finlandii
potrafi znaleźć cechy wspólne omawianych świąt

oglądanie albumów
odgrywanie scenek dramowych
zespołowa praca plastyczna
spontaniczne wypowiedzi dzieci
wyplatanie wianków

Wakacyjne fiesty

potrafi wymienić i krótko omówić niektóre fiesty odbywające się  
w Europie w czasie wakacji (hiszpański Dzień Jakuba Apostoła, duński 
Dzień Świętego Olafa, portugalski Gualterianas, Karaibski Karnawał 
Nothing Hill)

praca z mapą
spontaniczne wypowiedzi dzieci
gry i zabawy edukacyjne
rozwiązywanie zagadek tematycznych
zespołowe wykonanie pracy plastycznej
oglądanie albumów
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Iwona Hincman 
Ewa Zbieska

nauczycielki świetlicy  
w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie

Wędrówka po Hiszpanii
Anna Dudziewicz

Materiały:
n  korek z butelki po winie;
n  tusz kreślarki (zielony, niebieski 

i czerwony);
n  poduszeczka do tuszu;
n  zielona krepina;
n  klej biurowy;
n  nożyczki;
n  kolorowa kartka A4. 

Wykonanie: 
Ostrożnie wylewa się kilka kropli tu-

szu na poduszeczkę. Macza się końców-
kę korka w tuszu i odciska jak pieczątkę 
na kartce. Tworzy się w ten sposób kiść 
winogron. Z zielonej krepiny wycina się 
kształt liścia i przykleja na kartkę. Z kre-
piny wycina się pasek o szerokości 2–2,5 
cm i długości 30–40 cm i skręca go tak, 
aby powstał sznurek, który następnie 
przykleja się do kartki.

  
anna Dudziewicz
nauczycielka świetlicy 

w Szkole Podstawowej nr 342 w Warszawie 

Podczas zajęć świetlicowych można 
przybliżyć dzieciom Hiszpanię poprzez 
przedstawienie najważniejszych cieka-
wostek oraz wykonanie pracy plastycz-
nej nawiązującej do charakterystycz-
nych dla tego kraju elementów 

Hiszpania to duży kraj położony na 
Półwyspie Iberyjskim. Jej mieszkańcy 
słyną z wrodzonej towarzyskości, spon-
taniczności i żywiołowości. Hucznie ob-
chodzą różne święta ludowe, organizując 
tzw. fiesty z charakterystycznymi para-
dami i pokazami tancerzy. Uwielbiają 
muzykę, w której można usłyszeć liczne 
wpływy kulturowe (elementy muzyki 
arabskiej, żydowskiej i cygańskiej). Ist-
nieje wiele narodowych tańców hiszpań-
skich, do najbardziej znanych należą 
flamenco i pasodoble. Hiszpania słynie 
z uprawy owoców cytrusowych, bana-
nów i migdałów. Produkuje się tu oliwę 
z oliwek, uprawia winogrona w dolinie 
rzeki Ebro.

Korkowe winogronaFlamenco i korrida 

Materiały:
n  kółeczka origami;
n  klej biurowy;
n  nożyczki; 
n  kolorowa kartka A4.

Wykonanie: 
Na kartce papieru układa się z kółe-

czek origami postać tancerki flamenco 
lub torreadora. 
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Plan pracy
dydaktyczno-wychowawczej 
świetlicy szkolnej 
w szkole podstawowej 
Luty

Tematyka zajęć Zajęcia  
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia  
umuzykalniające

Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą
Dlaczego należy dokarmiać ptaki zimą – poga-
danka
Czytanie opowiadania Kłopoty Burka z podwór-
ka Lucyny Krzemienickiej
Czytanie czasopism i gazet

Wykonanie ilustracji do 
opowiadania Kłopoty Burka 
z podwórka
Lepienie z plasteliny ulubio-
nych zwierząt
Zwierzęta domowe – składanka 
metodą origami
Przegląd i naprawa karmników

Spacer w sąsiedztwie szkoły, do 
parku i nad jezioro
Dokarmianie ptaków, rozpozna-
wanie śladów pozostawionych 
przez ptaki na śniegu
Zabawy na śniegu i lodzie nieda-
leko szkoły
Gry stolikowe

Śpiewanie wspólne 
oraz indywidualne pio-
senek o zimie, ptakach 
i zwierzętach

Podróże po Polsce
Opowiadania dzieci o przeżytych w czasie ferii 
podróżach, wzbogacone prezentacją widokó-
wek z odwiedzonych rejonów
Zapoznanie z mapą Polski

Zaznaczanie na mapie kontu-
rowej Polski większych miast 
i rzek
Wykonanie albumu o Polsce

Zabawy w berka, gęsi i gonitwę
Gry dydaktyczne utrwalające 
nazwy miast i rzek Polski 

Morze, nasze morze 
 – nauka piosenki 

Walentynki 
Walentynki – wzajemne obdarowywanie się 
prezentami
Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas 
zabaw zimowych

Wykonanie serc z tektury i zapi-
sanie dedykacji
Poczta walentynkowa

Gry i zabawy stolikowe Słuchanie koncertu 
życzeń

Marzec 

Tematyka zajęć Zajęcia  
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia  
umuzykalniające

Dzień Kobiet
Pogadanka tematyczna o zawodach, jakie 
wykonują kobiety 
Sławne Polki: Maria Konopnicka,  
Maria Kownacka, Janina Porazińska
Wyszukiwanie (np. w książkach i czasopismach)  
oraz recytacja wierszy o kobietach

Kobietą być – praca plastyczna, 
technika dowolna
Laurka dla pani – technika 
dowolna
Dzień Kobiet – przygotowanie 
gazetki okolicznościowej

Wspólne wyjście do sklepu i na 
pocztę – poznanie pracy ekspe-
dientki i pocztowców
Gry stolikowe – warcaby i puzzle
Gry i zabawy na boisku z wykorzy-
staniem piłek, skakanek i paletek

Harcerze – nauka pląsu 
Samodzielne ryt-
mizowanie wierszy 
i przysłów

Sport to zdrowie

Rozmowa z dziećmi na temat sportu i jego 
znaczenia dla zdrowia
Właściwe zachowanie podczas choroby
Rola antybiotyków w walce z chorobami

Ulubiona dyscyplina sportowa 
 – rysowanie kredkami
Jak dbać o zdrowie  – malowa-
nie farbami plakatowymi

Zabawy na boisku szkolnym   
 – rzuty do celu
Różne gry stolikowe 

Oglądanie audycji tele-
wizyjnych, filmów
Utrwalenie poznanych 
wcześniej piosenek

Powitanie wiosny

Zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie w czasie 
przedwiośnia
Przysłowia o marcu – układanie zdań z rozsypa-
nek wyrazowych
Bezpieczne zachowanie się nad wodą – poga-
danka

Marzanna – wykonanie kukły 
ze słomy, patyków i kawałków 
materiałów
Jaskółka – składanka z papieru

Wycieczka nad jezioro – topienie 
marzanny

Nauka piosenki 
o wiośnie
Rytmizowanie wierszy 
i przysłów

Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych

Czytanie wierszy okolicznościowych
Wysyłanie kartek świątecznych do najbliższych 
 – adresowanie kopert, zapoznanie z pojęciami 
adresat, nadawca, kod pocztowy

Wykonanie świątecznych 
dekoracji do świetlicy – zajączki, 
kurczaczki, kurki, jajka, koszycz-
ki metodą origami
Wystawa prac w holu szkoły

Gry stolikowe w świetlicy
Gry i zabawy zręcznościowe

Kto najładniej zaśpie-
wa? – mini konkurs

Semestr II

Ewa Krysińska 
Plan na semestr I opublikowano w numerze 6/2013 „Świetlicy w Szkole”

KaLenDariuM
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Marzec cd.

Tematyka zajęć Zajęcia  
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia  
umuzykalniające

Zwyczaje wielkanocne

Zapoznanie ze zwyczajami i obrzędami związa-
nymi z okresem Świąt Wielkanocnych
Co to są mazurki, pisanki, kraszanki, święconka, 
śmigus-dyngus? – pogadanka
Co chciałbym dostać od zająca? – analiza psy-
chologiczna służąca poznaniu potrzeb dziecka

Najpiękniejsza pisanka – praca 
plastyczna

Gry i zabawy na boisku szkolnym
Rozwiązywanie zagadek, rebu-
sów i krzyżówek

Stary niedźwiedź, Ka-
ruzela i Lisek – zabawy 
przy muzyce

Kwiecień 

Tematyka zajęć Zajęcia  
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia  
umuzykalniające

Poznań, moje miasto

Zapoznanie dzieci z legendą o poznańskich 
koziołkach z ratusza
Zorganizowanie z udziałem dzieci wystawy 
z pocztówek Poznań dawniej i dziś
Quiz o Poznaniu

Poznań, moje miasto – tech-
nika dowolna (konkurs dla 
dzieci)

Gry i zabawy towarzyskie 
w świetlicy

Powtarzanie ze słuchu 
głosem dźwięków 
i motywów muzycz-
nych

Powrót skrzydlatych przyjaciół

Zapoznanie dzieci z ptakami – czytanie wiersza 
Ptasie radio Juliana Tuwima
Wyszukiwanie w książkach informacji o różnych 
gatunkach ptaków, nauka rozpoznawania ich 
po upierzeniu 

Wykonanie ptaków z plasteliny 
i drucika
Bocian – malowanie farbami 
plakatowymi

Gry świetlicowe
Spacer po okolicy
Zabawa w głuchy telefon, kolory, 
pomidora

Ptaszki – naśladowanie 
głosów ptaków
Słuchanie muzyki re-
laksacyjnej z nagrany-
mi głosami ptaków

Zdrowie i higiena

Pogadanka o pracy lekarza i pielęgniarki
Higiena jamy ustnej – spotkanie z panią sto-
matolog 
Alkohol – wróg człowieka

Wykonanie laurek dla pani pie-
lęgniarki i lekarzy szkolnych 

Gry drużynowe na boisku szkol-
nym: zabawy z piłkami, skakanka-
mi, gumą
Różne gry stolikowe 

Słuchanie nagrań 
i piosenek

Wiosenne kwiaty 

Rozmowa na temat ochrony przyrody, szukanie 
śladów wiosny
Czytanie wierszy o tematyce wiosennej
Nauka rozpoznawania i nazywania pierwszych 
kwiatów wiosennych (krokusa, sasanki, zawilca)

Kwiaty wiosenne – wyklejane 
nasionami
Kwiaty w moim ogrodzie 
 – malowanie bibułą
Wiosenne kwiaty – kompozy-
cja na patyczku szaszłykowym

Zabawy z piłką na boisku szkol-
nym
Zabawy ruchowe na sali gimna-
stycznej

Przebiśniegi – nauka 
piosenki 

Maj 

Tematyka zajęć Zajęcia  
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia  
umuzykalniające

3 Maja
Zapoznanie dzieci z wydarzeniami dotyczący-
mi naszej ojczyzny
Rozbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych
Nauka na pamięć wiersza Polskie skarby 

Kolorowanie rysunków związa-
nych ze świętem 3 Maja 
 – wystawa prac

Wycieczka do miasta – szukanie 
miejsc historycznych 
Zabawy ruchowe na boisku 
szkolnym

Słuchanie pieśni o te-
matyce narodowej

Dni książki
Książka jako źródło wzruszeń i wiedzy o świecie
Twórcy literatury dla dzieci – pogadanka 
Zwiedzanie biblioteki, zasady korzystania 
z księgozbioru
Czasopisma dla dzieci

Wykonanie zakładki do książki 
z kolorowego papieru
Nauka owijania książek
Naprawa gier świetlicowych

Zabawy ruchowe z elementami 
biegu i skoku
Gry drużynowe na boisku
Wycieczka do biblioteki publicz-
nej

Mało nas, Karuzela, 
Lisek – zabawy ze 
śpiewem
Oglądanie audycji 
telewizyjnych

Zawody naszych rodziców
Rozmowa z dziećmi na temat pracy, jaką wyko-
nują ich rodzice – rodzaje zawodów
Poznajemy pracę osób zatrudnionych w szkole
Jak należy zachowywać się wobec pracowni-
ków szkoły 
Kim chciałbyś zostać w przyszłości? – pogadanka

Wykonanie albumu o zawo-
dach wykonywanych przez 
rodziców
Tata w pracy, mama w pracy 
 – rysunek wykonany dowolną 
techniką

Gry i zabawy w świetlicy oraz 
niedaleko szkoły – tor przeszkód, 
zabawy z piłkami i skakankami

Słuchanie nagrań 
muzyki dziecięcej 
i młodzieżowej

Dzień Matki
Czytanie opowiadań  i wierszy z okazji Dnia Matki
Za co kocham swoją mamę – wypowiedzi dzieci
Nauka wiersza Oczy mamy Tadeusza Kubiaka 
 – wspólne wyjaśnianie niezrozumiałych słów
Przygotowanie inscenizacji na Dzień Matki 
 – podział ról

Laurka dla mamy wraz z ży-
czeniami
Portret mojej mamy – zwróce-
nie uwagi na charakterystycz-
ne elementy wyglądu 

Gry stolikowe w świetlicy
Gry i zabawy na boisku szkolnym

Śpiewanie piosenek 
dla mamy
Oglądanie bajek 
i filmów
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Czerwiec 

Tematyka zajęć Zajęcia  
plastyczno-techniczne

Zajęcia ruchowe.
Gry i zabawy świetlicowe

Zajęcia  
umuzykalniające

Dzień Dziecka
Wszystkie dzieci nasze są… – pogadanka 
Jak żyją dzieci w innych krajach? – wspólne 
oglądanie fotografii 
Cechy charakterystyczne ubioru poszczegól-
nych krajów

Portret dziecka – rysowanie 
kredkami

Gra planszowa Melonik – umie-
jętność dostrzegania różnic 
w wyglądzie innych
Zabawy sportowe

Oglądanie filmów DVD 
i wideo 
Nauka piosenki w ob-
cym języku 

Dzień Sportu
Zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami 
sportowymi

Nasi mistrzowie – projekto-
wanie narodowego stroju dla 
polskiej reprezentacji

Gry i zabawy na boisku szkol-
nym – dwa ognie, piłka nożna 
i siatkowa

Śpiewanie piosenek 
o tematyce sportowej

Moje wakacje
Pierwszy dzień lata – rozmowa na temat zabaw 
na wolnym powietrzu oraz  zagrożeń z nimi 
związanych 
Czytanie i recytacja wierszy o tematyce letniej

Wakacje tuż, tuż – wydzieran-
ka (praca grupowa)
Wakacje – wykonanie gazetki 

Gry i zabawy na boisku szkol-
nym
Wycieczka nad jezioro i do 
parku – obserwacja zmian za-
chodzących latem w przyrodzie

Konkurs piosenki świet-
licowej

Ewa Krysińska 
nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu

Serce dla mamy
Prezent z puzzli

Beata Krasówka

Materiały:
n  małe puzzle (mogą być z różnych 

układanek);
n  złota lub srebrna farba w sprayu;
n  karton;
n  klej;
n  nożyczki.

Wykonanie:
Przygotowanie  serca  jest  bardzo  łatwe 

i  zajmuje  niewiele  czasu.  Na  początku 
z szablonu  wycina  się  serce,  na  które  na-
kleja się puzzle. Należy je przyklejać obok 
siebie lub jeden na drugi. Następnie całość 
maluje się starannie złotą lub srebrną farbą 
w sprayu i czeka do wyschnięcia. Tak przy-
gotowany prezent ucieszy każdą mamę.

Warto wykonać  również mniejsze  ser-
ce,  które  można  nakleić  na  kartkę  poda-
runkową.  n

Beata Krasówka 
nauczycielka świetlicy w Zespole Szkół w Pyskowicach 

KalEnDariuM
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Czas na wielką wyprawę!

Scenariusz spotkania Czas na wielką 
wyprawę! opracowano dla uczniów ob-
jętych edukacją wczesnoszkolną. Na tym 
etapie edukacyjnym zabawy stopniowo 
przekształcają się w spontaniczną i sa-
modzielną pracę. Zawarte w scenariuszu 
gry i zabawy poza tym, że mają sprawić 
dzieciom przyjemność, są pretekstem do 
przedstawienia poszczególnych krajów 
europejskich i ich położenia. Jednocześ-
nie uczą respektowania reguł, co sprzyja 
uspołecznieniu, przyzwyczaja zarówno 
do wygrywania, jak i przegrywania, uczy 
współdziałania. 

Przebieg spotkania 

Przygotowanie zaproszeń 
Materiały: pusta butelka, kartka pa-

pieru, kredki, świeca, lak. 
Nauczyciel wspólnie z niewielką grupą 

dzieci przygotowuje zaproszenia, w któ-
rych poza informacją o godzinie i dacie 
wyprawy powinna się znaleźć mapa. 
Z jej pomocą zaproszeni uczniowie do-
trą na miejsce spotkania. Gotową mapę-

-zaproszenie należy opalić nad świeczką, 
włożyć do butelki, zabezpieczyć korkiem 
i lakiem. Na jeszcze ciepłym laku można 
odcisnąć kciuk lub monetę. 

Zaproszenia powinny trafić do dzieci 
odpowiednio wcześnie. 

Zabawy europejskie 
Po przybyciu dzieci na podane w za-

proszeniu miejsce, prowadzący prezen-
tuje mapę Europy (najlepiej umieścić 
ją na tablicy magnetycznej). Wcześniej 
nauczyciel przygotowuje magnes-łódkę, 
który w trakcie zabawy będzie przesuwa-
ny po tablicy. 

Przed rozpoczęciem każdej zabawy 
prowadzący opowiada dzieciom kilka 
najważniejszych faktów związanych 
z państwem, z którego ona pochodzi. 

Po zakończeniu wszystkich zabaw 
każdy uczestnik otrzymuje dyplom, któ-
ry może dowolnie pokolorować. 

Berek – zabawa z Polski 
Nazwa gry pochodzi od gwarowego 

określenia berek, czyli niski, krępy, wy-
trzymały koń. Jest to zabawa ruchowa, 
polegająca na tym, że jedna osoba (nazy-
wana berkiem) musi dotknąć dowolnego 
uczestnika zabawy. Złapana osoba staje 
się berkiem i goni pozostałych graczy. 
W zabawie może uczestniczyć dowolna 
liczba osób. W przypadku licznej grupy 
dzieci, można wyznaczyć dwóch berków. 
Zabawa zazwyczaj kończy się, gdy więk-
szość uczestników poczuje się zmęczona.

Dzień czy noc – zabawa z Niemiec
Materiały: tarcza, na której z jednej 

strony znajduje się obrazek nocy, z dru-
giej – dnia.

Prowadzący dzieli dzieci na dwie dru-
żyny: dzień i noc. Po przeciwnych stro-
nach sali wyznacza dwie równoległe linie, 
wzdłuż których grupy siadają zwrócone 
plecami do siebie.

Nauczyciel podrzuca tarczę, tak aby 
swobodnie upadła na ziemię. W zależ-
ności od tego, jaki obrazek znajdzie się 
u góry woła „dzień” lub „noc”. Wywo-
łana drużyna wstaje i stara się jak naj-

szybciej dobiec do linii przeciwników, 
nie dopuszczając do wyłapania swoich 
zawodników. Schwytani gracze odpa-
dają z dalszej zabawy. Przed startem pa-
nuje zawsze napięcie, bo nie wiadomo, 
kto będzie drużyną uciekających, a kto 
goniących. Gra kończy się, gdy wszy-
scy zawodnicy jednej z drużyn zostaną  
wyłapani. 

Ketting tikkertje – zabawa z Holandii
Przed rozpoczęciem zabawy prowa-

dzący wybiera tikkera (łapacza). Gdy tik-
ker dotknie jakiegoś uczestnika, ten się 
do niego „przykleja”. Wspólnie muszą ra-
mię przy ramieniu podjąć próbę złapania 
innych bawiących się. W ten sposób po-
wstaje łańcuch, którego nie wolno prze-
rwać. Zabawa kończy się, kiedy wszyscy 
uczestnicy utworzą długi łańcuch. 

Kwadratowe łóżko – zabawa  
z Wielkiej Brytanii

Materiały: kreda, kamień.

3 4 9

2 5 8

1 6 7

Zabawa przypomina popularną grę 
w klasy. Prowadzący rysuje na podłodze 
kwadrat o boku około 3 m i dzieli go na 
dziewięć równych części. W poszczegól-
ne okienka wpisuje cyfry od 1 do 9, tak 
jak pokazano na rysunku. 

Dziecko rzuca kamień na pole z cyfrą 
1. Przeskakuje na jednej nodze na kolejne 
okienka, kopiąc nogą kamień z pola na 
pole. Zabawa kończy się, gdy uczestnik 
przejdzie przez wszystkie okienka. Grę 
można utrudnić, numerując okienka 
w przypadkowej kolejności. 

Jeśli kamień zatrzyma się na linii lub 
nie trafi w odpowiednie okienko dziecko 
przegrywa. 

Płyniemy morzami i rzekami przez Europę

Bogdan Grabiec 

Zabawy towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Są rodzajem aktywno-
ści o dużych walorach kształcąco-wychowawczych oraz znakomitą formą 
kontaktu dziecka ze zjawiskami kulturowymi i społecznymi. Ułatwiają mu 
wchodzenie w życie społeczne, poznawanie rzeczywistości i przekształca-
nie jej do własnych potrzeb. Sprzyjają przyjacielskim kontaktom, tworzą kli-
mat zaufania i szacunku do rówieśników. Doświadczenie zdobyte podczas 
zabaw jest wykorzystywane w procesie uczenia się
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Uciekające rybki – zabawa z Francji 
Materiały: deska o gładkiej powierz-

chni (na przykład stół), karton (tyle ar-
kuszy, ilu jest uczestników), nożyczki, 
wachlarze, stoper.

Prowadzący rozdaje dzieciom kartony 
oraz nożyczki i wyjaśnia, jak należy wy-
konać papierową rybkę (każde dziecko 
przygotowuje jedną). Głowę i ogon każ-
dej ryby należy odgiąć do góry, żeby nie 
leżała płasko na blacie. 

Prowadzący wyznacza tory dla po-
szczególnych rybek. Zabawa polega na 
przeprowadzeniu ryb z jednego końca 
deski na drugi, poprzez odpowiednie 
poruszanie wachlarzami. Rybki, które 
upadną w czasie wyścigu na ziemię mu-
szą powrócić na miejsce startu i zacząć 
wędrówkę od nowa. Zwycięża osoba, 
która wykona zadanie najszybciej. 

La Tomatina – zabawa z Hiszpanii
Materiały: trzy kamyki, kreda albo 

kijek.
Zabawa nawiązuje do święta ob-

chodzonego w Walencji, podczas któ-
rego zebrani obrzucają się pomidora-
mi. W trakcie tej konkurencji każde 
dziecko ma okazję poćwiczyć rzuty 
pomidorami (kamykami) do celu. 
Prowadzący kreśli na ziemi dwie me-
trowe linie (a i b) w odległości dwóch 
metrów od siebie. W połowie długości 
linii b rysuje kwadrat o boku 20 cm. 
Każde dziecko stojąc na linii a, stara 
się wrzucić kamyk (pomidor) do kwa-
dratowego pola (koszyka). Ma do dys-
pozycji trzy rzuty. 

Liczba uzyskanych punktów zależy 
od tego, jak upadnie kamień. Można 
zdobyć:

Wygrywa osoba, która po trzech rzu-
tach uzyska największą liczbę punktów.

Bączek – zabawa z Włoch
Materiały: bączek, patyk albo kreda.
Prowadzący przygotowuje kilka bącz-

ków. Na ziemi rysuje okrąg, a następ-
nie dzieli go na dziesięć różnych części. 
W powstałe pola wpisuje liczby od 1 do 
10 (czyli punkty, jakie można zdobyć 
podczas jednej rundy). Każdy uczestnik 
zabawy puszcza w ruch bączka i zapa-
miętuje numer pola, na którym zabawka 
się zatrzymuje. Wygrywa ten, komu uda 
się zdobyć ustaloną na początku gry licz-
bę punktów. 

Łyżeczka dziadunia – zabawa z Grecji 
Zabawę przeprowadza się na sali 

gimnastycznej lub w pomieszczeniu bez 
mebli, z wyraźnie zaznaczonymi cztere-
ma kątami. Prowadzący dzieli dzieci na 
pięcioosobowe drużyny. Grupa chwyta 
się za ręce i wirując, trzykrotnie powta-
rza: „Łyżeczka dziadunia, łyżeczka dzia-
dunia, raz, dwa, trzy”.

Po tych słowach dzieci rozbiegają się 
i próbują zająć pusty kąt sali. Dziecko, 
któremu się to nie uda, pyta głośno: 

„Gdzie są łyżeczki dziadunia?”. Na to 
hasło czwórka uczestników zabawy 
zmienia swoje miejsca, przebiegając 
z jednego kąta do drugiego. Stwarza 
to szansę dla piątego dziecka na zaję-
cie któregoś z opuszczonych na chwilę 
naroży. Jeśli uda mu się stanąć w kącie, 
wszyscy wracają na środek sali i zaba-
wa rozpoczyna się od nowa. W razie 
niepowodzenia, dziecko musi ponow-
nie pytać o łyżeczki. 

Tikifiki – zabawa z Austrii
Materiały: cztery kulki, papier, ołó-

wek.
Uczestnicy klęczą. Pierwszy z nich 

podrzuca kolejno dwie kulki i je łapie. Tę 
czynność powtarza pięć razy. Kolejni za-
wodnicy wykonują to samo zadanie. Za 
każdą złapaną kulkę dziecko otrzymu-
je punkt. Prowadzący lub wyznaczony 
przez niego uczeń zapisuje wyniki. Zwy-
cięzcą zostaje osoba, która zdobędzie 
najwięcej punktów. Liczbę rund ustala 
się na początku zabawy. 

Slalom ślepców – zabawa z Czech 
Materiały: przeszkody, dwie chustki, 

stoper. 
Prowadzący dzieli dzieci na dwie dru-

żyny, z których każda wybiera spośród 
siebie parę: przewodnika i ślepca. Na-
uczyciel wytycza dwie, jednakowo trud-
ne trasy dla obu drużyn. Obu ślepcom 
zawiązuje się chustką oczy i na komendę 
rozpoczyna się wyścig. Ślepcy starają się 
jak najszybciej przebyć wytyczoną trasę. 
Przewodnicy stojąc na linii startu, pod-
powiadają im, jak to zrobić (w którą stro-
nę skręcić, by ominąć przeszkody). Zwy-
cięża ta para, która jako pierwsza dotrze 
do mety. 

Podaj dalej – zabawa z Węgier 
Dzieci dzieli się na dwie lub więcej 

drużyn, które ustawiają się w rzędzie. 
Na umówiony znak ostatnie dziecko 
w drużynie daje swojemu poprzedniko-
wi kuksańca. Szturchnięty uderza gracza 
stojącego przed nim, a ten trąca kolej-
nego. Przekazywanie kuksańca trwa, aż 
do momentu, gdy uderzenie dotrze do 
pierwszego dziecka w rzędzie. Biegnie 
ono jak najszybciej na koniec swojej dru-
żyny i uderza stojącego przed nim. Zaba-
wa kończy się z chwilą, gdy dzieci stoją 
w takiej kolejności, jak na początku zaba-
wy. Zwycięża drużyna, której uda się to 
jako pierwszej. 

Łowcy i kaczki – zabawa z Rumunii
Materiały: piłka.
Prowadzący wybiera spośród dzieci 

sześcioro łowców, którzy ustawiają się po 
dwóch stronach wyznaczonego terenu 

– troje po prawej i troje po lewej stronie. 
W środku stają kaczki. Łowcy rzucają 
piłką w kaczki. Upolowana kaczka odpa-
da z gry. Gdy zostanie tylko jedna kaczka, 
łowcy rzucają piłką tyle razy, ile lat ma 
kaczka.

Rzuty mogą być kierowane tylko od 
ramion w dół a kaczki nie mogą w żaden 
sposób dotknąć piłki. Wraz z odchodze-
niem z gry kolejnych kaczek zmniejsza 
się obszar zabawy. Jeśli ostatnia kaczka 
nie zostanie upolowana, pozostałe wra-
cają do gry.

Santies-Fantica Limpopo – zabawa 
z Ukrainy

Prowadzący wybiera osobę, która 
opuszcza pomieszczenie. Pozostali gra-
cze ustawieni w kręgu wybierają spośród 
siebie szefa. Jego zadanie polega na wy-
myślaniu sekwencji oklasków i pstryk-
nięć palcami, którą powtarzają pozostali 
gracze. Osoba, która była za drzwiami 
wraca i staje w środku kręgu. Po dwóch 
pstryknięciach i dwóch klaśnięciach 
stojący w kręgu krzyczą: „Santies-Fanti-

4 punkty 2 punkty 1 punkt

a b

2 m
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„Santies-Fantica Limpopo”. Szef co 
jakiś czas zmienia rytm oraz sek-
wencję oklasków i pstryknięć, a po-
zostali gracze go naśladują. Po każ-
dym cyklu dźwięków wydają okrzyk. 
Gracz znajdujący się w środku stara 
się odgadnąć, kto jest szefem. Jeżeli 
mu się to uda, dziecko, które było 
szefem wychodzi za drzwi, a pozo-
stali uczniowie wybierają nowego 
dowódcę. 

Dni tygodnia – zabawa z Finlandii 
Materiały: skakanka o długości 

trzech metrów.
Dwoje dzieci kręci skakanką, 

pozostali muszą ponad nią prze-
skakiwać, podając kolejne nazwy 
dni tygodnia. Na hasło „niedzie-
la”, kręcący skakanką obniżają ją 
na wysokość piersi i kołyszą lekko, 
aby uczestnicy zabawy mogli się 
bez trudu pod nią prześlizgnąć. Po 
zawołaniu: „Do pracy!” skakanka 
zaczyna się znowu obracać i trwa 
ponowne wymienianie dni tygo-
dnia. Ten, kto dotknie skakanki 
odpada z gry. Ostatnich dwóch ska-
czących zawodników kręci skakan-
ką w kolejnej rundzie. 

Jastrzębiu, jastrzębiu – zabawa  
ze Szwecji

Prowadzący wybiera spośród 
dzieci jastrzębia. Uczniowie usta-
wiają się w szeregu na skraju pola 
gry. Jastrząb staje naprzeciw nich 
w odległości około 10 metrów, roz-
pościera ramiona jak skrzydła 
i woła: „Chodź pod skrzydła jastrzę-
bia!”. Pozostali gracze pytają: „Jaki 
kolor?”. Jastrząb podaje dowolną 
barwę, na przykład czerwoną. Ci, 
którzy mają na sobie coś w wy-
mienionym kolorze przechodzą na 
przeciwległą stronę, a pozostałych 
jastrząb próbuje schwytać. Schwyta-
ne osoby podczas kolejnej rundy po-
magają jastrzębiowi w łapaniu.       n

za udział 
w

EUROPEJSKIEJ WYPRAWIE
dla

………………………………………….

Jury: Dyrektor:

…………………………………, dnia……………………………..

Polub nas na Facebooku!
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Ripoll O., Najpiękniejsze zabawy świata dla 
dzieci, Kielce, Wydawnictwo Jedność 2006. 

Wege B., Wessel M., W 200 zabaw dookoła 
świata! Najpiękniejsze zabawy z całego 
świata dla dzieci, Kielce, Wydawnictwo 
Jedność 2010.

Bogdan Grabiec
nauczyciel wychowania fizycznego 

w Szkole Podstawowej  
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Wydawnicza 2006. 
<http://playwithme.wikispaces.com/Zabawy +rumu%C-
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Eurolandia

Materiały: 60-elementowy zestaw puz-
zli dla każdej drużyny z ilustracją zabyt-
ku europejskiego, pyta CD z hymnem 
Unii Europejskiej, wiersz Lubimy podró-
że Katarzyny Ewy Dębskiej, dla każdej 
drużyny karty z zadaniami, lizaki z liter-
kami, klej, kredki, przybory do pisania, 
dyplomy. 

Przebieg turnieju

I. Część wstępna 

Prowadzący wita gości, nauczycie-
li oraz dzieci i zaprasza do podróży po 
Europie. Zachęca do aktywnego udzia-
łu w zabawie. Uczestnicy zajęć słuchają 
hymnu Unii Europejskiej. Dzieci z po-
mocą nauczyciela przypominają tytuł 
utworu (Oda do radości).

Prowadzący dzieli zebranych na grupy 
i wyjaśnia dzieciom, że podczas zabawy 
będą zdobywały punkty – elementy puz-
zli. Wygra drużyna, która jako pierwsza 
ułoży ilustrację i poda prawidłową nazwę 
obiektu, jaki ona przedstawia. 

II. Część zasadnicza 

Lubimy Europę
Prowadzący wręcza każdej drużynie 

kartę z mapą Europy. 
Dzieci słuchają wiersza Lubimy podró-

że Katarzyny Ewy Dębskiej. 

Przykładowy fragment wiersza: 

Lubimy podróże małe i duże, 
a że jesteśmy ciekawi, 
wyruszamy na wyprawy.
Zwiedzamy dalekie kraje, 
poznajemy ludzi i ich zwyczaje. 
Gdzie byliśmy?
Odgadniemy sami, 
te kraje dobrze znamy.

Z wysokiej wieży Eiffla 
spojrzę na Paryż uroczy,
tu jest moda, elegancja, 
bo ten kraj to...                   (Francja)

A może lepiej 
powalczę z bykami, 
na arenie w gorącej...     (Hiszpanii)

Plecak na plecy zakładam 
i do mercedesa wsiadam,
by się poznać z naszymi sąsiadami, 
a ten kraj nazywamy... 

(Niemcami)

Już melodię Zorby słyszę 
i w tańcu się kołyszę.
Promienie słońca mocno opalają, 
kraj ten... nazywają.            (Grecją) 

Herbatkę z Królową wypiję, 
gdy Big Ben godzinę szesnastą wybije.
Muszę uważać, by nie zjadł 
mnie z Loch Ness potwór nieznany,
bo jestem przecież w...

(Wielkiej Brytanii)

Po tak długiej podróży, 
każdy na odpoczynek zasłużył.
Żegnam więc wszystkie kraje 
na razie w... zostaję.             (Polsce) 

Nauczyciel nie odczytuje nazw państw 
– uzupełniają je na bieżąco kolejne druży-
ny i wskazują kraj na mapie Europy. Za 
poprawne wykonanie zadania dzieci 
otrzymują maksymalnie 10 punktów 
(puzzli). 

Modna Europa
Drużyny przedstawiają wylosowany 

przed zabawą kraj europejski, prezentu-
jąc charakterystyczne stroje oraz piosen-
ki (lub melodie). Za wykonanie zadania 
dzieci otrzymują maksymalnie 5 punk-
tów-puzzli.

Świetlicowy turniej wiedzy o Europie

Beata Godyla • Marta Rydzewska

Postanowiłyśmy zorganizować dla dzieci i nauczycieli 
z mysłowickich świetlic Eurolandię, zabawę o krajach 
naszego kontynentu. Poszczególni nauczyciele wylo-
sowali dla swoich grup państwo, które zespoły miały 
reprezentować podczas zabawy. Pewnego dnia sto-
łówka szkolna zamieniła się w… Europę

Stolica mody
Dzieci otrzymują karty z zapisanymi 

na nich działaniami. Wykonują obliczenia, 
a pomiędzy uzyskanymi wynikami wpisu-
ją odpowiedni znak (mniejszości „<” lub 
większości „>”). Litery znajdujące się obok 
większego wyniku otaczają pętlą – tworzą 
one hasło, nazwę włoskiej miejscowości. 
Z pozostałych liter czytanych kolejno po-
wstaje pierwsza litera imienia i nazwisko 
największego włoskiego kreatora mody. Za 
wykonane zadanie dzieci otrzymują mak-
symalnie 12 punktów-puzzli. 

Hasło:

Projektant:

 Rozwiązanie: Mediolan, G. Versace. 
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Quiz europejski 
Każda drużyna otrzymuje zestaw 

trzech lizaków z literami a, b, c. Nauczy-
ciel czyta pytania wraz z trzema odpo-
wiedziami do wyboru. Dzieci przez pod-
niesienie odpowiedniego lizaka wskazują 
prawidłową odpowiedź.

Na fladze Unii Europejskiej  
znajduje się:
a) 12 gwiazd
b) 8 gwiazd
c) 6 gwiazd

Zgodnie z powiedzeniem,  
wszystkie drogi prowadzą do…
a) Madrytu
b) Paryża
c) Rzymu

W jakim kraju mężczyźni  
chodzą ubrani w spódnice?
a) w Rosji
b) w Niemczech
c) w Szkocji

Najbliższymi sąsiadami Polski są:
a) Hiszpania, Grecja, Rosja
b) Francja, Czechy, Wielka Brytania
c) Niemcy, Czechy, Rosja

Stolicą Niemiec jest:
a) Moskwa
b) Berlin
c) Praga

Jakie kolory znajdują się na fladze Rosji?
a) czarny, czerwony, zielony
b) biały, niebieski, czerwony
c) czarny, czerwony, żółty

Jaka waluta obowiązuje  
w Unii Europejskiej:
a) złoty
b) frank
c) euro

Włoskie miasto Piza słynie z:
a) najsmaczniejszej pizzy
b) wesołego miasteczka
c) krzywej wieży

Gdzie znajdują się najważniejsze  
instytucje Unii Europejskiej?
a) w Brukseli
b) w Paryżu
c) w Warszawie

Jakie kraje łączy Eurotunel?
a) Polskę i Rosję
b) Czechy i Słowację
c) Anglię i Francję

Drużyny otrzymują punkt za każdą 
poprawną odpowiedź.

Boska wykreślanka
Prowadzący wręcza drużynom ko-

lejną kartę i kredki. Na tablicy zapisuje 
różnymi kolorami imiona bogów gre-
ckich. Zadanie polega na zamalowaniu 
w poziomych rzędach diagramu liter 
tworzących imiona bogów (kolor kredki 
powinien odpowiadać kolorowi, jakim 
zapisano dane imię). Pozostałe litery 
czytane poziomo utworzą hasło, które 
drużyny zapisują we wskazanym miejscu. 
Za wykonanie zadania dzieci otrzymują 
maksymalnie 5 punktów-puzzli. 

Nike, Temida, Zeus, Afrodyta, Hades

A N T I E K N E
T A E T M O I D
B O A Z G I E N
I U S M A Ą D F
R R O D O Y T Ś
A H C A D I E S

Rozwiązanie: Atena to bogini mądrości. 

Europa lubi bajki 
Kolejne zadanie polega na uzupełnie-

niu wyrazów z obrazka odpowiednimi 
literami, zgodnie z instrukcją podaną 
na strzałkach. Po wpisaniu liter dzieci 
malują pole, na którym powstało słowo 
kolorem odpowiadającym barwie strzał-
ki z instrukcją. Za wykonanie zadania 
dzieci otrzymują 10 punktów-puzzli. 

Polskie rzeczowniki
Prowadzący prosi, by dzieci w gru-

pach napisały w pionie (litera pod literą) 
nazwę naszego kraju. Zadanie polega na 
zapisaniu obok każdej litery dwóch rze-
czowników rozpoczynających się od niej. 
Za wykonanie zadania dzieci otrzymują 
maksymalnie 6 punktów-puzzli.

 
III. Część końcowa

Prowadzący szacuje zdobyte punkty, 
oglądając ułożone puzzle. Po usłyszeniu 
wyjaśnień, co dany obrazek przedstawia 
wręcza zespołom dyplomy. n

Literatura
Domagała J., Niezwykle podróże z Syriuszem 

po krajach Unii Europejskiej. Karty pracy 
dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, 
część 1 i 2, Toruń, Wydawnictwo BEA 
2005. 

Domagała J., Przewodnik. Podróże po kra-
jach Unii Europejskiej. Program. Scenariu-
sze zajęć. Inscenizacje, Toruń, Wydawni-
ctwo BEA 2005. 

beata Godyla 
Marta Rydzewska
nauczycielki świetlicy  
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Poniżej zaprezentowano zbiór zabaw 
Europejskie figle dla dzieci młodszych oraz 
Podróż po Europie dla grupy starszej. 

Europejskie figle
Na początku zajęć wychowawca opo-

wiada legendę: „W Tyrze, na azjatyckim 
brzegu Morza Śródziemnego (w obecnym 
Libanie), żyła sobie królewna, która miała 
na imię Europa. Była córką króla Agenora. 
Pewnej nocy przyśniło się jej, że dwie ko-
biety symbolizujące dwie ziemie leżące po 
przeciwnych stronach kłócą się o nią. Jed-
na, Azja chciała ją zatrzymać, druga, leżąca 
naprzeciw chciała ją wciągnąć do morza na 
rozkaz władcy bogów Zeusa. Gdy królewna 
się przebudziła, poszła nad brzeg morza, by 
zebrać kwiaty. Wówczas z fal wynurzył się 
potężny, lecz łagodny byk i uniósł królew-
nę na swoim grzbiecie. Gdy wzbił się w po-
wietrze, oznajmił jej, że jest Zeusem, który 
przybrał postać byka. Zabrał ją na dużą 
wyspę grecką Kretę i poślubił”.

Igrzyska sportowe – Grecja
Uczniowie pracują w grupach. Wybierają 

swoich przedstawicieli do poszczególnych 
dyscyplin sportowych: rzuty piłeczką, skoki 
na skakance, toczenie piłki lekarskiej, rzut 
woreczkiem, skok w dal. Wygrywa drużyna, 
która najlepiej wykona wszystkie zadania. 

Taniec czarownic – Irlandia
Dzieci wcielają się w postacie czarownic, 

które trzymając miotły, tańczą. Najciekaw-
szy taniec jest nagradzany brawami.

Kogut i kurczęta – Portugalia
Uczniowie w rytm muzyki naśladują ska-

czące kurczęta. Jedno dziecko zakłada szar-
fę i jest kogutem. Gdy muzyka milknie, kur-
częta ustawiają się za kogutem i idą za nim 
w rządku. Po ponownym włączeniu muzyki 
dzieci kucają w różnych miejscach sali.

Slalom narciarski – Słowacja
Dzieci w kilku rzędach, między usta-

wionymi pachołkami poruszają się bez od-
rywania stóp od podłogi, udając narciarzy. 
Wygrywa rząd, który najszybciej ukończy 
slalom.

Spotkanie z królową – Anglia
Wskazana przez prowadzącego osoba 

siada na tronie (przystrojonym krześle) 
i zachowuje się niczym królowa. Pozostałe 
dzieci ustawiają się w dwuszeregu. Ucznio-
wie prezentują najciekawszy pokłon i krok 
paradny przed królową. 

Rozgrzewka piłkarzy – Włochy
Dzieci wykonują rożne ćwiczenia gim-

nastyczne, które ich zdaniem wykonują 
piłkarze przed meczem.

Skarby Europy
Uczestnicy dobierają się w pary. Każda 

dwójka z magicznego worka losuje kart-
kę z nazwą wybranego kraju. Następnie 
w skrzyni ze skarbami szuka rekwizytów 
związanych z danym państwem. Gdy 
wszystkie skarby zostaną przyporządko-
wane do odpowiednich nazw, dzieci urzą-
dzają wystawę na temat poszczególnych 
krajów. 

Językowy zawrót głowy
Nauczyciel odtwarza nagrania fragmen-

tów rozmów w różnych językach europej-
skich. Uczniowie starają się rozpoznać, 
w jakim języku toczy się rozmowa.

Wycieczka po Europie
Dzieci połączone ze sobą szarfami uda-

ją autobus. Nauczyciel pełni rolę kierowcy. 
Autobus zatrzymuje się w różnych pań-
stwach, których nazwę wymienia kierowca. 
Dzieci formują autobus za każdym razem, 
gdy zmieniają państwo. 

Przystanek 1 – Dania
Nauczyciel mówi: „Duńczycy cenią sobie 

ciepło domowego ogniska, czego symbolem 
jest palenie świeczek podczas posiłków. Nic 
więc dziwnego, że zużycie świeczek w tym 
kraju jest najwyższe na całej Ziemi. Dania 
to kraj rowerzystów. Na rowerach jeżdżą 
wszyscy niezależnie od wieku i zamożności. 
W całym kraju wytyczone są ciekawe trasy 
rowerowe”. Na te słowa dzieci naśladują jaz-
dę na rowerze. „

Goedemorgen

Następnie uczniowie tworzą 3–4-oso-
bowe grupy. Każdy zespół wybiera sobie 
dowolną baśń Hansa Christiana Andersena, 
której tytuł za pomocą odpowiednich ge-
stów przedstawia, wykorzystując otrzymane 
od nauczyciela rekwizyty. Pozostałe dzieci 
starają się odgadnąć prezentowaną baśń. 

Przystanek 2 – Cypr
Nauczyciel opowiada legendę o Cyprze: 

„Historia tej europejskiej wyspy wiąże się 
z narodzinami Afrodyty, greckiej bogini mi-
łości i płodności. Wyłoniła się ona z morskiej 
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Przez zabawę 
do Europy
Zajęcia dla dwóch grup wiekowych

Beata Krasówka

W  ramach  zajęć  świetlicowych  po-
święconych  Europie  warto  zamiast 
klasycznej prezentacji lub pogadanki 
zorganizować  zabawę,  podczas  któ-
rej  dzieci,  niejako  mimochodem,  po-
znają podstawowe  informacje  o kon-
tynencie i krajach europejskich



fali jako dorosła kobieta i została przeniesio-
na w muszli na wyspę”. Prowadzący wyjaś-
nia uczniom, że na Cyprze ludzie zajmują się 
sadownictwem, uprawia się drzewa cytruso-
we, figowe, orzechowe oraz winorośl. Pod-
czas zabawy uczniowie zamieniają się w Cy-
pryjczyków i wykonują ruchy, jakby zrywali 
owoce z coraz wyższych gałązek drzew.

Przystanek 3 –Francja
Dzieci witają się ze sobą, mówiąc bon-

jour. Prowadzący opowiada, że do Francji 
przyjeżdżają zimą turyści, którzy w Alpach 
uprawiają sporty zimowe. Mówi: „Pola Eli-
zejskie prowadzą do Łuku Triumfalnego, 
który wraz z wieżą Eiffla jest symbolem„

Bonjour

stolicy, Paryża. Francja kojarzy się ze sło-
necznymi plażami Lazurowego Wybrzeża, 
powiewem świeżej bryzy u brzegów Atlan-
tyku, fascynującym światem francuskich 
Alp, pachnącą lawendą i winnicami oraz 
dwoma ogromnymi parkami zabaw Dis-
neylandem i Parkiem Asteriksa. To kraj 
artystów – muzyków, pisarzy, a przede 
wszystkim malarzy”. Nauczyciel odtwarza 
muzykę francuską i zaprasza dzieci do za-
bawy w artystów. Uczniowie dobierają się 
w pary, jedna osoba maluje obraz, a druga 
naśladuje ruchy pierwszej, jakby była jej lu-
strzanym odbiciem. 

Następnie nauczyciel wyjaśnia, że we 
Francji, a zwłaszcza w Paryżu odbywają 
się liczne pokazy mody i zaprasza dzieci 
do zabawy w dom mody. Uczniowie dzielą 
się na małe grupy. W każdej wyznacza się 
fotografa, projektanta i modelki (modeli). 
Dzieci (modelki i modele) wkładają czapki, 

kapelusze, rękawiczki, okulary, stroją się 
w szale, chustki, torebki, krawaty, kokar-
dy, parasolki i wychodzą na wybieg (wy-
znaczoną część sali). Fotograf robi zdjęcia. 
Pozostałe osoby oglądają pokaz i podzi-
wiają kreacje. W ten sposób prezentują się 
wszystkie grupy. Następnie nauczycielka 
odtwarza z płyty CD kankana, w rytm któ-
rego tańczą wszystkie grupy.

Przystanek 4 –Wielka Brytania
Prowadzący mówi: „W Wielkiej Bryta-

nii wszyscy rozmawiają w języku angiel-
skim, powitajmy się zatem, mówiąc hello”. 
Następnie wyjaśnia, że w Londynie, który 
jest stolicą Wielkiej Brytanii znajduje się 
słynny zegar Big Ben. Zaprasza dzieci, by 
naśladowały głosem bicie zegara. Nauczy-
ciel opowiada, że Anglicy są bardzo punk-
tualni i zawsze o godzinie piątej po połu-
dniu piją herbatę. Proponuje, by uczniowie 
gestami pokazali picie herbaty.

Przystanek 5 – Holandia
Nauczyciel opowiada, że stolicą Holan-

dii jest Amsterdam. To piękny, gościnny 
kraj. Warto się do niego wybrać, żeby zoba-
czyć największą na świecie uprawę tulipa-
nów oraz piękne wiatraki. Mówi, że Holan-
dia jest największym eksporterem kwiatów 
ciętych na świecie. Dzieci naśladują zbiera-
nie tulipanów, układanie z nich bukietów 
i wąchanie kwiatów. 

Przystanek 6 – Hiszpania
Nauczyciel oznajmia: „Jesteśmy w Ma-

drycie, stolicy Hiszpanii. Powitajmy się 
mówiąc buenos dias”. Hiszpania uchodzi 
w Unii Europejskiej za najbardziej suche „

Buenos dias

i gorące państwo. Latem zajęcia w szkole, 
z powodu wysokich temperatur powie-
trza, kończą się już przed godziną 13.00. 
Jednak uczniowie muszą wrócić do szkoły 
po południu, gdy robi się chłodniej. Nie-
zwykle osobliwym świętem w Hiszpanii 
jest La Tomatina, podczas którego uczest-
nicy obrzucają się nawzajem pomidorami. 
Bitwa na pomidory odbywa się w ostatnią 
środę sierpnia i stanowi główny punkt 
trwającej cały tydzień fiesty, która co roku 
przyciąga tysiące turystów z całego świa-
ta. Tutaj rosną owoce cytrusowe, daktyle, 
banany i winorośl. Tylko w słonecznej 
Hiszpanii można zobaczyć korridę, czyli 
walkę byków z torreadorami oraz podzi-
wiać tańce f lamenco. Rozpoczyna się za-
bawa, podczas której jedna osoba wkłada 
na głowę opaskę z rogami i naśladuje byka 
biegającego po arenie. Pozostali ucznio-
wie poruszają się swobodnie po sali. Gdy 

byk się zbliża, uczniowie stają w miejscu, 
a gdy się oddala ponownie swobodnie bie-
gają po sali. Następnie wszyscy słuchają 
bolera.

Przystanek 7 – Włochy„
Buongiorno

Prowadzący mówi: „Stolicą Włoch jest 
Rzym. W szumie Morza Śródziemnego 
usłyszeć można baśnie i mity o starożyt-
nych Grekach i Rzymianach. Włosi lubią 
słodkie desery (najpopularniejsze to tira-
misu, panna cotta), a jednym z podstawo-
wych dań jest pasta, czyli makaron oraz 
pizza. Klasyczny posiłek Włocha składa się 
z przystawki (antipasto), dania mącznego 
lub zupy (pasta), dania głównego (mięso, 
ryby lub drób wzbogacone sałatką lub ri-
sottem), a na koniec podawany jest deser. 
Do obiadu często pija się czerwone wino. 
Najczęściej spotykanym nazwiskiem 
włoskim jest Rossi. Nosi je około 68 tys. 
rodzin. Najbardziej rozpowszechnio-
nymi imionami męskimi są: Giuseppe, 
Antonio, Francesco. Najdłuższym na-
zwiskiem jest Tschurtschenthaler, składa 
się z 18 liter. Najkrótsze nazwiska mają 
dwie litery, na przykład Bo, Pe, Po, Re. 
Zwiedzając Wenecję, zamiast jeździć sa-
mochodami, można popływać gondola-
mi”. Dzieci siadają w parach, twarzami 
do siebie, chwytają się za ręce i przycią-
gają się wzajemnie (wiosłują). Na hasło: 

„jesteśmy głodni, idziemy na najlepszą 
pizzę” dzieci udają kucharzy – wyko-
nują ruchy przypominające wbijanie 
jajek, zagniatanie ciasta, posypywanie 
okruszkami, otrzepywanie rąk po skoń-
czonej pracy. Zabawa odbywa się przy 
dźwiękach tradycyjnej muzyki włoskiej.
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Przystanek 8 – Czechy
Prowadzący mówi, że stolicą Czech 

jest Praga. Czesi to nasi najbliżsi sąsiedzi. 
Dzieci na całym świecie znają i kochają 
piękne, czeskie bajki z Krecikiem, Rumcaj-
sem i Hanką, małymi skrzatami Żwirkiem 
i Muchomorkiem. Następnie nauczyciel 
wprowadza dzieci w nastrój zabawy: „Po 
lesie spacerują bażanty. Rumcajs, przy-
jaciel zwierząt ostrzega o niebezpieczeń-
stwie ze strony jaśnie pana, który wybiera 
się na polowanie”. Dzieci (bażanty) po 
usłyszeniu klaśnięcia kucają, chroniąc 
głowę między rękami. Na hasło „ahoj!” 
wychodzą ze swoich kryjówek i kontynuu-
ją chodzenie po sali (po lesie). Prowadzący 
odtwarza muzykę, w rytm której dzieci 
tańczą polkę.

Przystanek 9 - Belgia
Królestwo Belgii to niewielki kraj po-

łożony nad Morzem Północnym. Jest to 
państwo dwujęzyczne. W północnej części 
kraju mieszkają Flamandowie mówiący po 
flamandzku, na południu zaś Walonowie, 
którzy posługują się językiem francuskim. 
W Belgii hoduje się krowy rasy biało-nie-
bieskiej. Stąd pochodzą znane i lubiane 
przez wszystkich Smerfy. Dzieci śpiewają 
piosenkę Smerfy.

Przystanek 10 – Niemcy
Niemcy to kraj muzyki, baśni i techniki. 

Stąd pochodzi jeden z najwybitniejszych 
kompozytorów i twórca muzyki, która 
stała się hymnem Unii Europejskiej – Lu-
dwik van Beethoven. W tym pięknym kra-
ju żyli znani bajkopisarze Jakub i Wilhelm 
Grimm. Niemcy znani są przede wszystkim 
ze swego zamiłowania do porządku, ale po-
trafią się także bawić. Podczas dorocznego 
największego święta ludowego Oktoberfest 
jedzą, piją i śpiewają. Nauczyciel odtwarza 
tradycyjną bawarską muzykę, przy któ-
rej dzieci tańczą. W Niemczech w dniu, 

w którym dzieci rozpoczynają rok szkolny 
otrzymują od rodziców słodki upominek 

– ogromny rożek z cukierkami.

Przystanek 11- Austria
Obszar Austrii pokryty jest górami, któ-

re zajmują 2/3 powierzchni całego kraju. 
Nauczyciel mówi: „Spójrzcie, świeci słoń-
ce, ludzie siedzą obok chat i pozdrawiają 
nas słowami Grüß Gott”. Austria jest kra-
jem, który słynie z czystości i gościnności. 
W każdej kawiarni pachnie świeżo parzo-
ną, wyśmienitą kawą po wiedeńsku. Tu-
tejszymi specjałami są: czekoladowy tort 
Machera, puszysty jak pianka wiedeński 
sernik i jabłkowy strudel na gorąco z bitą 
śmietaną. Następnie prowadzący wyjaśnia: 

„Jesteśmy w stolicy Austrii, Wiedniu. Tutaj 
żył i tworzył Johann Strauss, kompozytor 
słynnych walców wiedeńskich. Właśnie 
odbywa się koncert w pałacu Schönbrunn 

– dawnej siedzibie cesarza Franciszka Jó-
zefa. Posłuchajmy!”. Dzieci wsłuchują się 
w dźwięki muzyki odtwarzanej przez pro-
wadzącego.

Nauczyciel dziękuje dzieciom za podróż 
po Europie. Pyta uczestników, która zaba-
wa podobała się im najbardziej.                 n 
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Holenderskie wariacje 
kolorystyczne
Joanna Hoffmann

Poznawanie Europy w ramach zajęć świetlicowych nie powinno się ogra-
niczać wyłącznie do podawania informacji o państwach, stolicach i za-
bytkach naszego kontynentu. Warto kształtować u dzieci ich przynależ-
ność kulturową, prezentując im dzieła sztuki należące do europejskiego 
dziedzictwa. Kontakt ze sztuką jest ważnym elementem edukacji wspo-
magającym rozwój estetyczny dzieci

Dziecko jako odbiorca 
Zdaniem Anny i Zdzisława Wiechów 

świetlica powinna organizować wyciecz-
ki, tak aby dziecko poznało muzeum, 
zabytki, sztukę ludową i przemysł arty-
styczny w najbliższym otoczeniu oraz 
twórczość lokalnych artystów. Przygo-
towanie dzieci do bycia odbiorcami dzieł 
sztuki może się odbywać na różne sposo-
by, na przykład poprzez: 
n  wycieczkę do muzeum – powinna być 

starannie przemyślana i zaplanowa-
na, należy dzieci do niej odpowiednio 
przygotować, przybliżając im historię 
i fakty dotyczące dzieła, a podczas 
zwiedzania zwrócić im uwagę na treść 
i jego temat, elementy formy malar-
skiej, fakturę, kompozycję, sylwetkę 
twórcy oraz omówić epokę, z której 
ono pochodzi;

n  wystawę reprodukcji w świetlicy – na-
uczyciel świetlicy może zorganizować 
ekspozycję skompletowanych przez 
siebie reprodukcji z różnych dziedzin 
sztuki (architektury, malarstwa, rzeź-
by, grafiki, fotografii), arcydzieł rze-
miosła artystycznego, polskiej sztuki 
ludowej czy sztuki użytkowej;

n  oglądanie albumów;
n  wyświetlenie filmu lub prezentacji 

– wychowawca może pokazać dzieciom 
film o wybitnych twórcach lub przy-
gotować prezentację multimedialną. 

Malarstwo Vincenta van Gogha w świetlicy

Dziecko jako twórca 
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym cha-

rakteryzuje szczególna otwartość, szcze-
rość i wrażliwość, są one w sposób natural-
ny ciekawe i spontaniczne. Właśnie te cechy 
należy umiejętnie wykorzystać w procesie 
edukacji, aby przygotować dzieci do uczest-
nictwa w różnych formach życia społeczne-
go, którego nieodłączną częścią jest prze-
cież kultura, oraz do właściwego odbioru 
sztuki we wszystkich jej przejawach. Dzie-
cko w sposób naturalny staje się twórcą.„

Do rozwoju dziecięcej 
ekspresji nie wystarczy 

jedynie twórcza postawa 
nauczyciela

Do rozwoju dziecięcej ekspresji nie wy-
starczy jedynie twórcza postawa nauczy-
ciela, niezbędna jest też znajomość me-
tod stymulowania aktywności i zadań 
rozwijających twórcze działania ucznia. 

Każdej twórczości plastycznej dziecka 
mogą towarzyszyć różne rodzaje ekspresji:
n  ekspresja naturalna lub swobodna – in-

stynktowna, spontaniczna i autentyczna; 
n  ekspresja sztuczna, zamierzona, ukie-

runkowana – zorganizowana, nieau-
tentyczna;

n  ekspresja inspirowana – łącząca cechy 
ekspresji sztucznej i naturalnej.

Spotkanie z Vincentem 
van Goghiem w świetlicy

Znakomitą okazją do wyzwolenia dzie-
cięcej twórczości może być zapoznanie ucz-
niów z malarstwem Vincenta van Gogha. 
Wychowawca najpierw przybliża sylwetkę 
słynnego holenderskiego malarza. Wyjaś-
nia, że malował głównie pejzaże Paryża 
i martwą naturę. Następnie pokazuje dzie-
ciom przykładowe reprodukcje i wyjaśnia, 

że jego obrazy są bardzo charakterystyczne, 
dominuje na nich barwa żółta, zniekształ-
cone obiekty i gruba faktura. 

Nauczyciel zachęca, by dzieci z obser-
watorów malarstwa zamieniły się w twór-
ców i spróbowały namalować obraz jak 
van Gogh. Na błękitnej kartce papieru 
uczniowie szkicują wzgórza, drzewa i nie-
bo z chmurami. Wszystkie elementy za-
malowują farbą akrylową lub (jak w przy-
padku zaprezentowanych prac) tłustymi 
pastelami. Ważne, by dzieci pamiętały 
podczas rysowania o wykonywaniu kuli-
stych ruchów ręki. Po zakończeniu malo-
wania dzieci prezentują swoje prace.

Podczas wszelkich działań plastycznych 
organizowanych w ramach zajęć świetli-
cowych należy pamiętać, że od końcowego 
dzieła ważniejszy jest etap jego tworzenia, 
podczas którego rozwija się wyobraźnia, 
zwiększa się zasób umiejętności dziecka 
oraz aktywizują się procesy poznawcze. 
Stefan Szuman, psycholog zajmujący się 
analizą twórczości rysunkowej dziecka, 
postrzegał prace plastyczne najmłodszych 
jako niezwykle wartościowe, ze względu 
na zawarty w nich autentyzm, oryginal-
ność i emocjonalną ekspresję. n
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Wszyscy mieszkamy 
w Europie
Ewelina Jońca

Jedną z najczęstszych form pracy z dzieckiem w świet-
licy są zajęcia manualne. Odgrywają one ważną rolę 
w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowa-
niu go do czynnego uczestnictwa w życiu kultural-
nym. Przez praktyczną działalność (taką jak rysowanie, 
malowanie, wycinanie czy modelowanie) rozwijają 
wrażliwość widzenia i zdolności poznawcze, kształcą 
umiejętności wyrażania obserwowanych zjawisk

Znakomitą okazją do zapoznania 
dzieci z poszczególnymi krajami Europy 
może być zaproszenie ich do uczestni-
ctwa w konkursie plastycznym o pań-
stwach naszego kontynentu. Konkurs 
może być pretekstem do zaprezentowa-
nia najważniejszych informacji o krajach 
europejskich. Dzieci oglądając prace, 
mogą zgadywać, jakie państwo przed-
stawiono na ilustracji, a przy okazji wy-
jaśnić, jakie charakterystyczne elementy 
pokazane w pracy wskazują na dany kraj. 
W ten sposób uczniowie łatwiej zapamię-
tają flagi oraz charakterystyczne elemen-
ty architektury i krajobrazu poszczegól-
nych państw. 

Prezentujemy kilka pomysłów na pla-
styczne wizytówki państw Europy. Prace 
te uczniowie przygotowali na świetlicowy 
konkurs zorganizowany w świetlicy, a zo-
stały wykonane różnymi technikami (ma-
lowanie farbami, pastelami, kolaż). n

Literatura: 
Wiech A. Z., Poradnik dla wychowawców 

świetlic szkolnych, Warszawa 1975 , WSiP
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Ewelina Jońca
nauczycielka świetlicy 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Krakowie 

Od góry: Belgia, Holandia, Wielka Bryta-
nia, Słowenia

Od góry: Włochy, Francja, Polska
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