PLAN PRACY ŚWIETLICY
ŚRODOWISKOWEJ
W OBRZYCKU
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WSTĘP
Świetlica Środowiskowa w Obrzycku jest placówką wsparcia dziennego o profilu
specjalistycznym funkcjonującą po południu. Uczestnikami Świetlicy Środowiskowej są dzieci
i młodzież w wieku szkolnym zamieszkujące miasto Obrzycko. Celem Świetlicy jest
zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin funkcyjnych,
dysfunkcyjnych, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, kształtowanie
pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.
Świetlica Środowiskowa czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00-18:00.
Nauczycielami prowadzącymi zajęcia są mgr Łukasz Janc- nauczyciel języka polskiego oraz
mgr Angelika Małecka – pedagog specjalny. Raz w miesiącu zajęcia prowadzi mgr Bożena
Letkiewicz. Natomiast raz na kwartał zajęcia profilaktyczne prowadzi Marcin Charmaciński instruktor terapii uzależnień. Praca Świetlicy Środowiskowej opiera się na współpracy z
domem rodzinnym podopiecznego oraz szkołami i innymi instytucjami w celu podejmowania
działań dla dobra dziecka, poznanie środowiska podopiecznego oraz wymianie istotnych
informacji na temat wychowanków i ich rodzin.
Rekrutacja podopiecznych opiera się na indywidualnym naborze, na podstawie pisemnej zgody
rodziców. Często dzieci zgłaszają się do placówki same, zachęcone przez innych
podopiecznych Świetlicy.
Zadania świetlicy:
- organizowanie dzieciom czasu wolnego: pomoc w nauce, zabawy, zajęcia sportowe,
wycieczki, aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem,
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy
i społeczny,
- utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka,
- zapewnienie opieki wychowawczej.

1. ORGANIZACJA PRACY Z DZIEĆMI
SCHEMAT DNIA:
16:00-17;00 - pomoc przy odrabianiu lekcji, motywowanie do nauki, pracy
17: 00-17: 15 – podwieczorek
17: 15-18: 00 – gry i zabawy powiązane z częścią terapeutyczną (arteterapia, socjoterapia,
zajęcia sportowe, ruchowe).

2. HARMONOGRAM PRACY MIESIĘCZNEJ

19.09.2016-22.09.2016
* Zajęcia wprowadzające: ustalenie zasad pracy w Świetlicy, przygotowanie regulaminu.
* Zabawy integrujące grupę.
* Czym jest przyjaźń?- praca w grupach.
* Jak stworzyć zespół?- praca w grupach.
26.09.2016-29.09.2016
* Zajęcia plastyczne- wykonywanie przez dzieci jesiennych świeczników.
* Zajęcia plastyczne- papierowe jeże.
* Zajęcia kulinarne- zdrowe kanapki.
* Zabawy ruchowe integrujące grupę.
Październik
03.10.2016- 06.10.2016
* Zajęcia plastyczne wspólne wykonywanie gazetki w sali.
* Czy istnieje przepis na miłość?- praca indywidualna, praca w grupach, swobodne rozmowy.
* Zajęcia plastyczne wykonywanie jesiennych lampionów z doniczek.
* Zajęcia integrujące grupę- wspólne zabawy przy wykorzystaniu gier planszowych.
10.10.2016- 13.10.2016
* Zajęcia plastyczne- wykonywanie przez dzieci kartek metodą quillingu z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
* Zajęcia kulinarne- wykonywanie przez dzieci sałatki warzywnej.
* Zajęcia plastyczne- wykonywanie przez dzieci masek halloweenowych.
* Zajęcia ruchowe integrujące grupę.

17.10.2016- 20.10.2016
* Praca plastyczna wykonywanie przez dzieci masek hallowenowych c.d.
* Praca plastyczna wykonywanie przez dzieci lampionów.
* Zajęcia kulinarne- coś słodkiego- naleśniki
* Co robić, aby spełniać marzenia- rozmowy dzieci z prowadzącym, zadania w grupach.
24.10.2016- 27.10.2016
* Jak poznać swoje mocne strony?- zajęcia w grupach.
* Hallowenowa zabawa w Świetlicy- zabawa integrująca grupę.
* Ja wśród innych. Jak dać się lubić? Nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania,
rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi. Moje zabawy
z rówieśnikami.
* Higiena odżywiania- co jemy? Kiedy? Dlaczego? Sałatka owocowa.

Listopad/ Grudzień
02.11.2016-.03.11.2016
* Przygotowywanie prac na kiermasz świąteczny.
- słoiczki, lampki, butelki- metodą decoupage.
05.11.2016- 08.11.2016
* Przygotowywanie prac na kiermasz świąteczny.
- bombki, świeczniki.
12.11.2016- 15.11.2016
* Przygotowywanie prac na kiermasz świąteczny.
ozdoby z masy solnej, choinki z patyków.
*Gry i zabawy stolikowe.

19.11.2016- 22.11.2016
* Przygotowywanie prac na kiermasz świąteczny.
- stroiki, świąteczne mydełka.
* Zapoznanie dzieci ze zwyczajem andrzejkowym.
* Zabawa andrzejkowa.

26.11.2016- 29.11.2016
* Przygotowywanie prac na kiermasz świąteczny.
- kartki świąteczne, świeczki.
* Odgadywanie i nazywanie uczuć – zabawa związana z pokazywaniem (mimika).

Grudzień
05.12.2016- 08.12.2016
* Mikołajki- i ja mogę zostać świętym Mikołajem. Wykonywanie prezentu dla kolegi.
* Moje zainteresowania. Pogadanka.
*Przygotowania do kiermaszu- pakowanie wykonanych prac.

12.12.2016- 15.12.2016
* Kiermasz świąteczny.
* Wykonywanie gazetki w Świetlicy.
* Przygotowania do Wigilii.
* Wspólna Wigilia z uczestnictwem rodziców.

