
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE KLAS II 

SALA 1.1 

 

Poniedziałek 

„Zdrowe świetliczaki” – zajęcia o zdrowym żywieniu. 

„Sportowe dzieciaki” – zajęcia sportowe. 

„Kwadrans czytelniczy” – zajęcia czytelnicze 

Wtorek 

„Tańcowała nitka z igłą” – zajęcia z szycia. 

„Inspiracje plastyczne” – zajęcia plastyczne. 

„Nie takie duże strach ma oczy” – zajęcia z wykorzystaniem bajek terapeutycznych. 

„Plastyka dla smyka” – zajęcia plastyczne. 

Środa 

„Wesoły krąg” – zabawy integrujące grupę. 

„Sportowe dzieciaki” – zajęcia sportowe. 

„Klanza na wesoło” – zabawy z chustą animacyjną. 

„Kwadrans czytelniczy” – zajęcia czytelnicze. 

Czwartek 

„Bajkowy poranek” – zajęcia czytelnicze. 

„Przystanek zagadkowo” – zagadki, rebusy. 

„Tęczowy świat plastyki” 

„Gimnastyka mózgu” – metoda Dennisona, ćwiczenia ruchowe. 

Piątek 

„Opowieści mądrej główki” – ćwiczenia twórcze. 

„Skoczkoludki” – zajęcia ruchowe. 

„Tańcowała nitka z igłą” – zajęcia z szycia. 

„Tęczowy świat plastyki” – zajęcia plastyczne. 

„Kwadrans czytelniczy” – zajęcia czytelnicze. 

„Sportowe dzieciaki” – zajęcia sportowe. 

 

 



ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE KLAS II 

SALA 1.2 

 

Poniedziałek 

„Pokochaj książki” – zajęcia czytelnicze. 

„Teatrzyk małego aktora” 

„Śpiewanki, rymowanki” – zajęcia z j. angielskiego. 

„Kwadrans czytelniczy” 

„Sportowe dzieciaki” 

„Plastyka dla smyka” 

Zajęcia komputerowe 

Wtorek 

„Skoczkoludki” – zajęcia ruchowe. 

„Tęczowy świat plastyki” 

„Od zabawy do sportu” 

„Bawię się, uczę, miło spędzam czas” – zajęcia integrujące grupę. 

„Plastyka dla smyka” 

Środa 

„Bajkowy poranek” – zajęcia czytelnicze. 

„Przystanek zagadkowo” – zagadki, rebusy. 

„Książka dobra na wszystko” 

„Gimnastyka mózgu” – ćwiczenia ruchowe metodą Dennisona. 

„Sportowe dzieciaki” 

„Tęczowy świat plastyki” 

„Ciekawe – dlaczego?” – zajęcia czytelnicze. 

Czwartek 

„Kwadrans czytelniczy” 

„Klanza na wesoło” – zabawy z chustą animacyjną. 

„Sportowe dzieciaki”. 

„Tęczowy świat plastyki” 

Zajęcia czytelnicze 

„Składanki niespodzianki” - origami 

Piątek 

„Bajkowy poranek” – zajęcia czytelnicze. 

„Przystanek zagadkowo” – zagadki, rebusy. 

„Bajkoterapia” – zajęcia z wykorzystaniem bajek terapeutycznych. 

„Sportowe dzieciaki” 

„Kwadrans czytelniczy” 

„Quizowanie” 

 

 

 



ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE KLAS II 

SALA 1.7 

 

Poniedziałek 

 „Sportowe dzieciaki” 

„Czytaj z nami” 

„Mały artysta” – zajęcia plastyczne. 

„Bajkoterapia” – zajęcia z wykorzystaniem bajek terapeutycznych. 

„Plastyka dla smyka” 

Zajęcia komputerowe 

Wtorek 

„Gimnastyka mózgu” – metodą Dennisona, ćwiczenia ruchowe. 

„Inspiracje plastyczne” 

„Kwadrans czytelniczy” 

Środa 

„Chwilka wyciszenia” – zajęcia relaksacyjne. 

„Tańcowała nitka z igłą” – zajęcia z szycia. 

„Uczymy się bawiąc” – żywa edukacja. 

„Sportowe dzieciaki” 

Czwartek 

„Matematyka na wesoło” 

„Ciekawostki” – zajęcia ogólnorozwojowe. 

„Zrób to sam” – zajęcia plastyczno – techniczne. 

„Sportowe dzieciaki” 

„Kreatywne umysły” – zajęcia rysunkowe 

„Pomaluj mój świat” – zajęcia plastyczne. 

Piątek 

„Nie takie duże strach ma oczy” – zajęcia z wykorzystaniem bajek terapeutycznych. 

„Sportowe dzieciaki” 

„Klanza na wesoło” – zabawy z chustą animacyjną. 

„Gimnastyka mózgu” – metodą Dennisona, ćwiczenia ruchowe. 

„Kwadrans czytelniczy” 

„Rysowanki na dwie ręce” – zajęcia grafomotoryczne. 

 

 

 

 


