
PROGRAM EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE  REALIZOWANE  W PRACY 

WYCHOWAWCZEJ  PODCZAS  ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Formy pracy: pogadanka, rozmowa, elementy dyskusji, 
interdyscyplinarne działania twórcze, stosowanie systemu nagród, 

pochwał i podziękowań (cukierki, dyplomy, nagrody rzeczowe, wpisy do 
dzienniczka ucznia), kalambury, gry słowne, zagadki, odgrywanie ról, 

konkursy.  

Po co są regulaminy? – zasady zachowania w świetlicy szkolnej. 

Bezpieczeństwo na co dzień –w drodze do szkoły, w świetlicy szkolnej, 
na placu zabaw, na boisku szkolnym  i w szkole ( kamizelki odblaskowe).  

Porządek i czystość wokół nas – proste sposoby na niezaśmiecanie 
otoczenia. 

Uczniowie dla szkoły – działania na rzecz szkoły zgodnie z ustalonym 
kalendarzem imprez i konkursów oraz własnymi pomysłami uczniów.  

Super Dzieciaki!– tworzenie i integracja zespołu  koleżeńskiego. Zawsze 
w zespole, zawsze razem. 

Piękno natury, piękno pór roku. Stworzenie kalendarza pogody. 

Po co się uczyć? Rola nauki,  wiedzy i mądrości. 

Nasze pasje i hobby. Świat naszych zainteresowań. 

Zwierzęta i my – od czego zależy los naszych zwierzęcych przyjaciół? 

Świetlica jest Eko! – działania wokół ekologii i recyklingu. 

 ( wprowadzenie segregacji śmieci). 

Magia świąt – przygotowanie świątecznych kiermaszów. 

Dobro – jak je realizować na co dzień? Idea wolontariatu i samopomocy 
koleżeńskiej. 

Jak tworzyć dobre relacje z innymi? – sposoby rozwiązywania 
problemów rówieśniczych i osobistych. 

Kultura osobista i kultura słowa. Z kulturą łatwiej żyć! 

Wspólna zabawa – wspólna radość!  

Tolerancja wobec innych.  Inność jako wartość poznawcza.  



Świat naszych wartości – uczciwość, dobro, wiedza. 

Jak być asertywnym? 

W zdrowiu i chorobie – jak sobie radzić z chorobą?  

Patriotyzm – nasze uczucia i emocje. Banino - nasza lokalna mała 
ojczyzna.  Dlaczego obchodzimy święta narodowe? Symbole narodowe. 

Wokół patrona szkoły. 

Organizacja tematycznych dni, poświęconych różnym obszarom życia, 
np.  ekologii – Dzień bez Śmiecenia; zdrowemu odżywianiu – Dzień bez 
Słodyczy; zdrowemu stylowi życia – Dzień bez Komputera; Dzień Kultury 
Osobistej, Dzień Grzeczności; Dzień Bez Przemocy i Agresji, Dzień Ziemi, 
itp. 

Animacja działań związanych z propagowaniem uczestnictwa w kulturze. 
Kultura jako dobro dostępne dla każdego. 

Animacja działań związanych z propagowaniem uczestnictwa w 
konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

 


