
Ramowy rozkład dnia w świetlicy SP 336 ul. Małcużyńskiego 
   

7:00  - 8:00 

▪  Przyjmowanie dzieci do świetlicy. 

▪  Zajęcia dowolne i gry stolikowe. 

▪  Rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. 

8:00 – 8:20 

▪  Drugie śniadanie.                                                                                                                           

8:20 - 9:00 

▪ Pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia indywidualne pod opieką nauczyciela 

(rozwijające zdolności matematyczne, plastyczno-manualne, komputerowe), zabawy 

dydaktyczne, badawcze. 

▪ "Poranek z książką" - zajęcia czytelnicze. 

 9:00 – 10:30 

▪ Zajęcia tematyczne wynikające z planu: zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, 

ruchowe, czytelnicze, rozwijające zdolności manualne, gry dydaktyczne, zabawy z 

zastosowaniem dramy, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy 

edukacyjne, konkursy, quizy. 

Prace indywidualne i zespołowe w grupach i zespołach zadaniowych. 

10:30 – 11:30 

▪  Gry i zabawy sportowe, terenowe na boisku szkolnym. 

11:30 – 13:00 

▪  Obiad. 

13:00 – 13:30 

▪  ZAJĘCIA RELAKSACYJNE -wyciszanie dzieci poprzez słuchanie muzyki 

relaksacyjno –odprężającej lub wybranej prozy czytanej przez nauczyciela lub lektora 

(płyta CD), zabawy integracyjne 

13:30 -14:30 

▪ Gry i zabawy sportowe, terenowe na boisku szkolnym 

14:30 –16:00    

▪ Zajęcia organizowane przez nauczyciela (plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne, 

sportowe, przyrodnicze, programy i filmy edukacyjne).  

▪ Odrabianie prac domowych. 

▪ Korzystanie ze zbiorów świetlicowej biblioteki. 

16:00 –17:30   

▪ Zabawy integrujące grupę, gry planszowe przy stolikach, gry i zabawy dydaktyczne. 

▪ Gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie. 

▪ Rozmowy z dziećmi na tematy dowolne. 

▪ Oglądanie filmów dla dzieci. 

▪ Porządkowanie  świetlicy. 

▪ Odbiór dzieci. 
 

Podczas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej realizowane są różnorodne zadania w poszczególnych przedziałach 

godzinowych. Ich realizacja dostosowana jest zawsze do aktualnej sytuacji oraz aury. Rozkład dnia świetlicy może być 

korygowany w przypadku zmian w planie lekcji oraz obecności dużej liczby dzieci /np. wycieczki, wydarzenia i imprezy 

szkolne/.  



 

 

Ramowy rozkład dnia w świetlicy SP 336  ul. Na Uboczu 

   
7:00  - 8:00 

▪  Przyjmowanie dzieci do świetlicy. 

▪  Zajęcia dowolne i gry stolikowe. 

▪  Rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. 

▪ . 

11:30 – 12:00 

▪  ZAJĘCIA RELAKSACYJNE -wyciszanie dzieci poprzez słuchanie muzyki 

relaksacyjno –odprężającej lub wybranej prozy czytanej przez nauczyciela lub lektora 

(płyta CD), zabawy integracyjne 

12:00 – 13:30 

▪  Obiad. 

13:30  –14:30   

▪ Gry i zabawy sportowe, terenowe na boisku szkolnym 

14:30 –16:00    

▪ Zajęcia organizowane przez nauczyciela (plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne, 

sportowe, przyrodnicze, programy i filmy edukacyjne).  

▪ Odrabianie prac domowych. 

▪ Korzystanie ze zbiorów świetlicowej biblioteki. 

16:00 –17:30   

▪ Zabawy integrujące grupę, gry planszowe przy stolikach, gry i zabawy dydaktyczne. 

▪ Gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie. 

▪ Rozmowy z dziećmi na tematy dowolne. 

▪ Oglądanie filmów dla dzieci. 

▪ Porządkowanie  świetlicy. 

▪ Odbiór dzieci. 
 

Podczas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej realizowane są różnorodne zadania w poszczególnych przedziałach 

godzinowych. Ich realizacja dostosowana jest zawsze do aktualnej sytuacji oraz aury. Rozkład dnia świetlicy może być 

korygowany w przypadku zmian w planie lekcji oraz obecności dużej liczby dzieci /np. wycieczki, wydarzenia i imprezy 

szkolne/.  

 

 

 

 

 

 


