
 

 

 

 

Zajęcia ogólnorozwojowe  

„Aktywna świetlica” 

Są podstawą do prowadzenia rozmów z uczniami, dostarczają informacji o bieżących 

wydarzeniach, pogłębiają wiedzę na temat najbliższej okolicy. Budzą zaciekawienie dotyczące 

kultury, języka, tradycji, zabytków i miejsc pamięci narodowej. Rozwijają wyobraźnię, 

fantazję, uczą, wychowują, kształtują i wzbogacają poglądy. 

Gry  i zabawy stolikowe poszerzają wiedzę, utrwalają wiadomości zdobyte w szkole. Uczniowie 

ćwiczą zmysły, rozwijają spostrzegawczość, uwagę i pomysłowość. Przy grach  

i zabawach podporządkowują się zasadom gry, uczą więzi z grupą, współzawodnictwa i zdrowej 

rywalizacji. 

Zabawy konstrukcyjne – konstruowanie budowli z różnego rodzaju klocków. Rozwijają 

wyobraźnię, zręczności manualne, zaradność, śmiałość w rozwiązywaniu różnych zadań 

technicznych, a także współpracę w grupie. 

 

Zajęcia czytelnicze  

„W świecie książki” 

 

Zajęcia czytelnicze kształtują 

nawyk obcowania z książką, rozwijają 

kulturę czytelniczą, wyrabiają wrażliwość 

na treść książki, kształtują zamiłowania 

czytelnicze. 

 

 

Zajęcia logicznego 

myślenia „Świetlicowy 

zawrót głowy” 

 

Zagadki, łamigłówki, rebusy, 

szarady, krzyżówki, kalambury, quizy 

utrwalają zdobyte elementy wiedzy, 

pobudzają do myślenia, ćwiczą pamięć, 

zmuszają do szybkiej orientacji. 

 



 

 

Zajęcia plastyczne „Nie tylko kredka” 

Kształtują zdolności manualne, rozwijają pomysłowość, wyobraźnię, 

pobudzają do samodzielnej twórczej aktywności. Podczas zajęć uczniowie 

poznają różne techniki plastyczne, rozbudzają zainteresowania kolorem, 

kształtem, fakturą. 

Najczęściej stosowane techniki plastyczne w świetlicy to: malowanie 

farbami plakatowymi, akwarelami, wydzieranie, wycinanie, kompozycje  

z różnych materiałów, collage, papieroplastyka, modelowanie z plasteliny, masy 

solnej, papierowej, rysowanie ołówkiem, kredkami świecowymi, ołówkowymi, 

mazakami, świecą, węglem, kredą. 

 

Zajęcia kulinarne „Mali Kucharze” 

Zajęcia edukacyjne mające na celu poznawanie przez uczniów:  

- krótkich historii na temat pochodzenia, zastosowania i właściwości 

odżywczych produktów spożywczych;  

- zasad zdrowego żywienia;   

- norm kulturalnego zachowania się przy stole.  

 

Zajęcia praktyczne rozwijające umiejętności przygotowywania prostych 

potraw np.: kanapek, przekąsek, sałatek, deserów oraz zaznajamianie z obsługą 

przyborów kuchennych i małego sprzętu AGD.  



 

 

Zajęcia muzyczne „Rozśpiewana świetlica”  

Zajęcia taneczne „Just Dance” 

Zajęcia muzyczne obejmują słuchanie muzyki i bajek muzycznych oraz 

gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką. 

Zajęcia taneczne rozwijają improwizację ruchową oraz pobudzają dzieci 

nieśmiałe i mało aktywne do wspólnej zabawy. Mają wpływ na koordynację 

słuchowo-ruchową. 

 

Zajęcia  ruchowe „Gry i zabawy ruchowe” 

„Kinect Sports – Rivals” 

Zajęcia ruchowe mają na celu rozwijanie siły, zręczności, szybkości, 

wytrzymałości, umiejętności ruchowych. Kształtują szybką i celową reakcję, 

spostrzegawczość i orientację. Rozwijają koordynację wzrokowo – słuchową i 

wpływają na koncentrację uwagi. Pogłębiają umiejętności współdziałania i 

współpracy. 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. 

http://www.sp342.waw.pl/gallery/Galeria/Rok-szkolny-2018-2019/swietlica/Klasy-4-8/zorganizowane/138.html

