Załącznik nr 2 do Regulaminu świetlicy szkolnej

Ramowy rozkład dnia zajęć świetlicowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy

11.50-12.50

 Schodzenie się dzieci do świetlicy, zapis obecności.
 Posiłek dzieci, drugie śniadanie.
 Odrabianie pracy domowej / indywidualna pomoc wychowawcy uczniom mającym
trudności w nauce/
 Dowolne gry i zabawy według indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci/ zabawy
konstrukcyjne, tematyczne, relaksujące, ruchowe, muzyczne, zabawy integracyjne, gry
planszowe, układanki, rysowanie, malowanie farbami, kolorowanie ilustracji, wydzieranie,
 wycinanie, układanie puzzli /
 Czytanie opowiadań, baśni i bajek przez nauczyciela i samodzielnie przez ucznia.
 Rozmowy z dziećmi o samopoczuciu, indywidualnych problemach lub przeżyciach.
 Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw lub boisku szkolnym.
 Odprowadzenie uczniów odjeżdżających do busa.
 Wypoczynek w kąciku relaksu.

12.50-13.50

 Posiłek dzieci, drugie śniadanie.
 Zajęcia prowadzone przez wychowawców świetlicy związane z tematami tygodnia,
miesiąca, porą roku, dotyczące obchodów rocznic i uroczystości państwowych i szkolnych,
związanych z kultywowaniem polskich tradycji ludowych.
 Zajęcia plastyczne rozwijające zdolności manualne, muzyczne, czytelnicze, gry
dydaktyczne, dramy, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, quizy itp.
 Dowolne gry i zabawy według indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci/ zabawy
konstrukcyjne, tematyczne, relaksujące, ruchowe, muzyczne, zabawy integracyjne, gry
planszowe, układanki, rysowanie, malowanie farbami, kolorowanie ilustracji, wydzieranie,
 wycinanie, układanie
 Rozmowy z dziećmi o samopoczuciu, indywidualnych problemach lub przeżyciach.
 Gry towarzyskie, stolikowe: szachy, warcaby, chińczyk, bierki itp.
 Gry i zabawy rozwijające pamięć, spostrzeganie, wyobraźnię i ciekawość poznawczą
świata, logiczne myślenie, zdolności manualne/ orgiami i inne techniki plastyczne/
 Wypoczynek w kąciku relaksu.

13.50-14.50

 Zajęcia prowadzone przez wychowawców świetlicy związane z tematami tygodnia,
miesiąca, porą roku, dotyczące obchodów rocznic i uroczystości państwowych i szkolnych,
związanych z kultywowaniem polskich tradycji ludowych.
 Zajęcia plastyczne rozwijające zdolności manualne, muzyczne, czytelnicze, gry
dydaktyczne, dramy, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, quizy itp.
 Odrabianie pracy domowej/ indywidualna pomoc wychowawcy uczniom mającym
trudności w nauce

 Dowolne gry i zabawy według indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci/ zabawy
konstrukcyjne, tematyczne, relaksujące, ruchowe, muzyczne, zabawy integracyjne, gry
planszowe, układanki, rysowanie, malowanie farbami, kolorowanie ilustracji, wydzieranie,
 wycinanie, układanie
 Rozmowy z dziećmi o samopoczuciu, indywidualnych problemach lub przeżyciach.
 Oglądanie programów i filmów dla dzieci, słuchanie opowiadań i piosenek.
 Wypoczynek w kąciku relaksu.
 Gry towarzyskie, stolikowe: szachy, warcaby, chińczyk, bierki itp.
 Gry i zabawy rozwijające pamięć, spostrzeganie, wyobraźnię i ciekawość poznawczą
świata, logiczne myślenie, zdolności manualne/ orgiami i inne techniki plastyczne
 Porządkowanie sali świetlicowej.
 Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw lub boisku szkolnym.
 Odprowadzenie uczniów odjeżdżających do busa.

14.50-15.50

 Dowolne gry i zabawy według indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci/ zabawy
konstrukcyjne, tematyczne, relaksujące, ruchowe, muzyczne, zabawy integracyjne, gry
planszowe, układanki, rysowanie, malowanie farbami, kolorowanie ilustracji, wydzieranie,
 wycinanie, układanie
 Rozmowy z dziećmi o samopoczuciu, indywidualnych problemach lub przeżyciach.
 Oglądanie programów i filmów dla dzieci, słuchanie opowiadań i piosenek.
 Budowanie z klocków różnego rodzaju konstrukcji.
 Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw lub boisku szkolnym.
 Czytanie opowiadań, baśni i bajek przez nauczyciela i samodzielnie przez ucznia.
 Wypoczynek w kąciku relaksu.
 Porządkowanie sali świetlicowej.
 Rozchodzenie się dzieci do domów.

