
Plan Pracy Świetlicy Środowiskowej w Gogolinie  
w okresie wakacyjnym – WAKACJE 2013 

 
 

Termin Świetlica czynna od poniedziałku do piątku  
od godz. 9.00 do 15.00. 

01.07 – 
05.07.2013 

* „Bezpieczne wakacje” - zajęcia rozpoczną się od zapoznania się z zasadami 

bezpieczeństwa panującymi w świetlicy, w parkach i na placach zabaw a także na 

basenie. W ramach cyklu zajęć związanych z bezpieczeństwem omówiona zostanie 

także tematyka związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i bezpieczeństwem 

podczas wakacyjnych zabaw.  

* Dodatkowym zagadnieniem związanym z bezpieczeństwem będą zajęcia 

obejmujące tematykę podstawowych zasady bezpiecznego poruszania się po drogach 

publicznych, trasach rowerowych. W ramach zajęć w tym tygodniu zorganizowane 

będzie spotkanie z policjantem oraz konkursy z zakresu wiedzy o ruchu drogowym. 

Oprócz wiedzy teoretycznej dzieci w ramach przyswajania przekazanej wiedzy 

wezmą udział w zorganizowanej zabawie „Miasteczko ruchu drogowego” a także 

konkursie plastycznym „ Bezpieczne Wakacje w mieście”. 

08.07 – 
12.07.2013 

- „ W zdrowym ciele zdrowy duch” - głównym zagadnieniem drugiego tygodnia 

wakacji będzie rozwijanie sprawności fizycznej wśród dzieci i promowanie 

zdrowego trybu życia.  

- Zdrowe odżywianie się - co jeść by zdrowo żyć, jak ważne jest dla nas śniadanie 

oraz spożywanie owoców i warzyw na co dzień . 

Dzieciom przedstawione zostaną korzyści, jakie daje ich zdrowiu spożywanie 

warzyw i owoców - pogadanki na temat witamin zawartych w warzywach i 

owocach.  

W ramach zajęć dzieci przygotują zdrowe surówki warzywne i owocowe, a także 

przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny pt. „Zdrowo się odżywiam”. 

Poruszona zostanie tematyka zdrowego trybu życia związanego z zażywaniem ruchu 

na świeżym powietrzu (gra w chowanego, dwa ognie, berka), wyjścia z dziećmi na 

place zabaw i do parku oraz na basen. Zorganizowane zostaną zajęcia gimnastyczne, 

rozgrywki drużynowe gry w siatkówkę, koszykówkę oraz turniej „Dwa ognie”.  

15.07- 
19.07.2013 

- „Alkohol, używki- nie dziękuję”- Zajęcia w tym tygodni wakacyjnym poświęcone 

zostaną tematyce alkoholu i używek. Mottem tego tygodnia będzie hasło - „Używki - 

nie dziękuję”. Omówione zostaną zagrożeń dla zdrowia i życia związane z piciem 

alkoholu, paleniem papierosów oraz zażywania narkotyków. Cykl tych zajęć 

rozpoczną pogadanki z dziećmi. Dzieci zapoznane zostaną z zagrożeniem jakie niosą 

używki( papierosy, alkohol, narkotyki), ich wpływem na zdrowie i życie. 

Zorganizowany zostanie konkurs na plakat pt. „Używki- nie dziękuję” przy użyciu 

farb, kredek, wyklejanek a także zorganizowanie wystawy stworzonych prac, która 

zorganizowana zostanie w świetlicy. 



22.07 – 
26.07.2013 

-„Mam talent” - Elementem zajęć świetlicowych w tym tygodniu będzie 

poszukiwanie ukrytych talentów dzieci uczestniczących w zajęciach. Dzieci zostaną 

zachęcone do tańca, zorganizowane zostaną „Wakacyjne dyskoteki”, konkursy 

rysunkowe oraz konkursy „Karaoke” , tak by odnaleźć drzemiące w nich talenty. 

Celem tych zajęć będzie rozwijanie ekspresji twórczej dzieci poprzez zajęcia 

muzyczne, plastyczne i taneczne wyłaniające ukryte talenty dzieci. W ramach zajęć 

zorganizowane zostaną również pogadanki z cyklu „Proszę, dziękuje, przepraszam” 

uczące dzieci podstawowe zasady kultury. Istotnym tematem spotkań będą również 

zagadnienia związane z kulturą osobistą. Przedstawiona zostanie wiedza z zakresu 

zachowanie przy stole, sposobu pięknego wysławiania się, eliminowania wulgarnych 

wyrazów, zachowania na ulicy i w miejscach publicznych oraz kultura spożywania 

posiłków. 

29.07- 
02.08.2013 

- Przekazanie dzieciom wiedzy na temat historii herbu Gogolina i jego hymnu. 

Dzieci zapoznane zostaną również z symbolami państwowym (narodowymi), ich 

znaczeniem dla państwa, oraz zasadami ich poszanowania. W ramach zajęć 

zorganizowane będą piesze wycieczki przez miasto Gogolin „Poznajmy naszą 

okolicę” , którym towarzyszyć będą pogadanki na temat historii miasta, 

poszanowanie dla symboli gminnych i narodowych. Zorganizowany zostanie 

konkurs plastyczny pt. „Moje Miasto- Gogolin moimi oczami”. 

- Piesza wycieczka do kaplicy w łąkach ( gogolińskie legendy) 

05.08 – 
09.08.2013 

-„Otaczające nas życie” - obserwacja przyrody i środowiska, w którym żyjemy – to 

będzie motto przewodnie tygodnia szóstego naszych wakacji. Rozpocznie go 

wycieczka do ogrodu zoologicznego w Opolu. Wrażenia, jakie pozostaną po 

wycieczce, spotkane tam zwierzęta, ich obserwacja stanowić będą wstęp do 

pogadanki na temat otaczającego nas środowiska naturalnego. Omówione zostaną 

podstawowe zasad ochrony środowiska. 

- Omówienie zasad segregacji śmieci, składowania odpadów.  

-Konkurs plastyczny „Czysta planeta” . Zorganizowany zostanie również konkurs 

dotyczący zagadnień związany z ochroną środowiska „Jak pomóc naszej planecie”. 

12.08 – 
16.08.2013 

- „Książka mój przyjaciel” - wizyta w bibliotece. Pogadanki na temat ulubionych 

książek dzieci oraz wspólne czytanie książek. Przedstawienie dzieciom zasad 

korzystania z czytelni miejskiej, korzyści płynących z czytania książek – pogadanki 

„Czytanie wzbogaca moje słownictwo” 

-Jan Brzechwa i jego wiersze ( czytanie wierszy i bajek) – lepienie z plasteliny 

bohaterów wierszy Jana Brzechwy „Na straganie” 

- „Moja ulubiona książka” - konkurs plastyczny ukazujący najpopularniejszych 

wśród dzieci bohaterów książkowych. 

- Rozgrywki siatkówki na placu zabaw. 



19.08 – 
23.08.2013 

- Zajęcia komputerowo-internetowe : bezpieczne korzystanie ze stron internetowych, 

gry i zabawy multimedialne, pozyskiwanie informacji „z sieci” przydatnych w życiu 

codziennym i szkole. 

- Rysowanie przy użyciu dowolnych programów komputerowych  

- Herbaciany Klub filmowy – pokaz filmów animowanych dla dzieci przy herbacie i 

słodkim poczęstunku. 

- „Mój bajkowy bohater”- pogadanki na temat ulubionych bohaterów filmów 

animowanych, zajęcia plastyczne : plakat ulubionej postaci animowanej.  

26.08 – 
30.08.2013 

- „Co najbardziej zapamiętałem z wakacyjnych wycieczek i wypraw?” – pogadanki z 

dziećmi na temat mijających wakacji  

- Zajęcia plastyczne – „Wielka księga wakacyjna” tworzenie zbiory wspomnień z 

wakacji – prace plastyczne ukazujące odwiedzane miejsca wypraw i wycieczek 

- Turniej gry w tenisa stołowego- rozgrywki drużynowe 

- Sprzątanie w Świetlicy i przygotowywanie jej na przyjście nowego roku szkolnego 

- „ Pożegnanie wakacji tańcem i śpiewem”- dyskoteka z udziałem dzieci 

uczestniczących w zajęciach świetlicowych. 

Uwagi: 

Dzieci uczestniczące w zajęciach wezmą udział w organizowanej wycieczce do 

ogrodu zoologicznego w Opolu. Atrakcją dla dzieci będzie z całą pewnością również 

spotkanie z Teatrzykiem Małych Form z Krakowa. Dzieci będą również 

uczestniczyć zajęciach na basenie ( gry i zabawy ruchowe w wodzie). Parki i place 

zabaw z terenu miasta Gogolin stanowić będą również bazę zajęć sportowych i 

rekreacyjnych. 

Dzieci dziennie mogą skorzystać z małego poczęstunku (bułka, rogalik lub 

drożdżówka) oraz z herbaty. 

 

Plan pracy może być modyfikowany ze względu na pogodę i potrzeby dzieci  
 


