PLAN PRACY ŚWIETLICY
na rok szkolny 2020/2021
1. Rozmowy na temat zadań wychowawczych wynikających z planu pracy
świetlicy i haseł tygodnia. Zwrócenie szczególnej uwagi na regulamin świetlicy i
bezpieczeństwo podczas zajęć w budynku szkolnym, na korytarzu, na podwórku
podczas zajęć sportowych, na placu zabaw.
2. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Kształtowanie pożądanych cech
osobowości – uczciwość, rzetelność, pracowitość, wytrwałość, poczucie
odpowiedzialności, kultura osobista. Wdrażanie do respektowania norm społecznych.
3. Troska o zdrowie i właściwą postawę w ławce.
4. Propagowanie zasad zdrowego odżywiania.
5. Profilaktyka agresji i przemocy. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym,
uzależnieniom i patologiom społecznym.
6. Podnoszenie wyników nauczania (odrabianie prac domowych pod kontrolą
wychowawcy świetlicy, doraźna pomoc w nauce w różnych formach).
7. Indywidualizacja w stosunku do uczniów z trudnościami w nauce i szczególnie
uzdolnionych (zorganizowanie stałej i doraźnej pomocy w nauce na terenie świetlicy,
objęcie opieką dydaktyczną wytypowanych uczniów, dopilnowanie stałego
uczestnictwa dzieci w zajęciach, wyszukiwanie talentów muzycznych i plastycznych,
popisy uczniów w grze na instrumentach, organizowanie wystaw prac plastycznych).
8. Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody (obserwacja zjawisk zachodzących w
przyrodzie, pomoc w porządkowaniu otoczenia szkoły, malowanie i rysowanie
pejzaży, rzeźby na śniegu, dokarmianie ptaków i bezdomnych zwierząt, nauka
piosenek o jesieni, zimie i wiośnie).
9. Kształtowanie zainteresowań historią i kulturą europejską – rozmowy na temat
zwyczajów świątecznych w różnych krajach europejskich, opowiadania i legendy
różnych narodów Unii Europejskiej.
10. Zajęcia czytelnicze – głośne czytanie, rozmowy na temat ulubionych książek i
bohaterów literackich, inscenizacje i scenki teatralne, układanie wierszy, prezentacja
młodych talentów.
11. Podnoszenie sprawności fizycznej, wyrabianie nawyków systematycznego uprawiania
ćwiczeń ruchowych, rozbudzanie zainteresowań sportem, wprowadzanie zabaw i gier
zręcznościowych, zajęcia rytmiczne.
12. Kształtowanie zainteresowań kulturalno – artystycznych, pobudzanie zainteresowań
kulturą regionu śląskiego.
13. Rozwijanie zainteresowań muzycznych (nauka piosenek, zabawy ruchowe ze
śpiewem, nauka tańców śląskich, słuchanie nagrań muzyki współczesnej i klasycznej).
14. Rozwijanie zainteresowań plastyczno – technicznych (malowanie, rysowanie,
wyklejanki, wydzieranki, wykonywanie kart okolicznościowych, wykonywanie form
przestrzennych, wykonywanie plakatów okolicznościowych)

