
 
 

Plan pracy Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica 

przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce 

siedziba w Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy 

 

 

Realizacja stałych form pracy (przez cały rok) 

 

1. Organizacja pracy z grupą wychowawczą. 

2. Diagnoza środowiska wychowawczego. 

— rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej wychowanków, 

— stała obserwacja zachowania wychowanków, 

— rozmowy z wychowankami, 

— systematyczne kontakty z rodzicami / opiekunami prawnymi, nauczycielami i pedagogami wychowanków, 

— objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowanków stosownie do ich potrzeb, 

— tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, integracji, otwarcia i życzliwości, 

— poznawanie relacji społecznych w grupie wychowawczej technikami badawczymi: ankietą, obserwacją i innymi metodami badawczymi 

stosowanymi w pracy z dzieckiem. 

 



 
3. Wspomaganie wychowanków w procesie edukacji oraz ich indywidualnego rozwoju. 

— indywidualizacja oddziaływań wychowawczych oraz motywowanie do coraz lepszych osiągnięć, 

— rozmowy indywidualne z wychowankami na temat udziału w konkursach, poszerzania zainteresowań. 

4. Praca dydaktyczna z wychowankami. 

— udzielanie pomocy wychowankom z kłopotami w nauce, 

— kontrola przebiegu procesu kształcenia i osiągnięć wychowanków, analizowanie i diagnozowanie ewentualnych trudności w nauce, 

— udostępnianie pomocy naukowych, 

— korzystanie z biblioteki przy OKiB, komputera oraz Internetu. 

5. Pobudzanie kreatywności, twórczej postawy i zainteresowań wychowanków. 

— rozmowy indywidualne i grupowe, 

— zachęcanie do proponowania własnych pomysłów na spędzanie czasu wolnego, np. oglądanie filmów, gry towarzyskie, wspólne muzykowanie, 

— propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, 

— przedstawianie twórczości wychowanków (wystawy, konkursy), 

— tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, integracji, otwarcia i życzliwości. 

6. Dbałość o rozwój społeczno-moralny. 

— wdrażanie przedsięwzięć wychowawczych, 

— kształtowanie umiejętności i współdziałania w grupie, 

— propagowanie postaw demokratycznych i rozwijanie samorządności, 

— kształtowanie postawy odpowiedzialności, 



 
— wdrażanie przedsięwzięć ekologicznych, 

— kształtowanie nawyków kultury osobistej, 

— kształtowanie postawy patriotycznej, 

— wdrażanie przedsięwzięć promujących PWD przy OKiB w środowisku lokalnym. 

7. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. 

— działania na rzecz bezpieczeństwa, 

— dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie wychowanków, 

— działania na rzecz poprawy stanu higieny wychowanków i ich najbliższego otoczenia, 

— wdrażanie programów i przedsięwzięć prozdrowotnych. 

 

Szczegółowy plan pracy 

 

Miesiąc Zadania i cele Zaplanowane działania Uwagi 

Wrzesień 1. Integracja grupy świetlicowej i organizacja 

pracy świetlicy, ustalenie zasad oraz praw 

i obowiązków obowiązujących w świetlicy. 

2. Rozwijanie kompetencji porozumiewania 

się w języku ojczystym, doskonalenie 

umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

3. Rozwijanie umiejętności uczenia się, 

1. Stworzenie regulaminu obowiązującego 

w PWD. Zapoznanie wychowanków 

z regulaminem oraz wdrażanie do jego 

przestrzegania. 

2. Ustalenie norm i zasad obowiązujących 

w świetlicy 

3. Zapoznanie uczniów z przepisami BHP. 

 



 
wyrabianie systematyczności. 

4. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania 

czasu wolnego. 

5. Wzmacnianie świadomości i ekspresji 

kulturalnej, uwrażliwienie dzieci na 

otaczającą ich naturę. 

6. Rozwijanie kompetencji społecznych, 

rozwijanie relacji interpersonalnych w grupie. 

4. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

5. Wspomnienia z wakacji: 

— rozmowy na temat wakacyjnego 

odpoczynku, oglądanie zdjęć i pamiątek 

z wakacji, 

— wykonywanie pocztówki z wakacji 

(w wersji tradycyjnej i elektronicznej). 

6. Narodowe Czytanie: 

— zapoznanie uczniów z akcją społeczną 

promującą czytelnictwo, 

— wspólne czytanie nowel polskich 

wybranych przez parę prezydencką, 

— prace plastyczne nawiązujące do tematyki 

czytanych utworów. 

7. Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

8. Polska złota jesień: 

— wykonywanie dekoracji z liści do sali PWD, 

— wykonywanie bukietu z klonowych liści. 

9. Dzień Chłopaka: 

— stworzenie prezentu dla kolegi przy 



 
pomocy różnych technik plastycznych. 

10. Zapoznanie wychowanków z portalem 

www.konkursykreatywne.pl, w którym mogą 

odnaleźć aktualne konkursy z różnych 

dziedzin, np. literatura, fotografia, malarstwo, 

multimedia, grafika, muzyka. Motywowanie 

do udziału w konkursach. 

Październik 1. Kształtowanie postawy szacunku do każdej 

pracy. 

2. Wzmacnianie kompetencji społecznych 

i obywatelskich. 

3. Rozwijanie kompetencji informatycznych. 

4. Wdrażanie do poszanowania polskiej 

tradycji, konieczność pamiętania o tych, 

którzy odeszli. 

5. Aktywizowanie starszych i osiągających 

lepsze wyniki w nauce do pomocy słabszym. 

6. Wdrażanie do aktywnego i kulturalnego 

spędzania czasu wolnego, organizowania 

dobrej zabawy. 

7. Kształtowanie postawy troski o zwierzęta, 

wyrabianie opiekuńczego stosunku do 

zwierząt oraz gotowość niesienia im pomocy. 

1. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

2. Dzień Nauczyciela: 

— mój wymarzony nauczyciel… 

— zapoznanie się z portalem Canva oraz 

przygotowanie w Canvie kartki dla 

nauczyciela. 

3. Wszystkich Świętych — odwiedzamy 

zapomniane groby: 

— wykonywanie wiązanek z liści i szyszek, 

— porządkowanie zapomnianych grobów, 

— oddanie hołdu poległym za wolność 

ojczyzny. 

4. Święto Pieczonego Ziemniaka: 

— co można zrobić z ziemniaka, 

 

http://www.konkursykreatywne.pl/


 
— ziemniaczane stemple, 

— wypoczynek i wspólna zabawa przy 

ognisku, 

— konkursy sprawnościowe. 

5. Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt: 

— przygotowywanie się do zimowej opieki 

nad ptakami i zwierzętami, 

— mój przyjaciel zwierzak — praca 

plastyczna. 

Listopad 1. Kształtowanie kompetencji społecznych 

i obywatelskich, zapoznanie z wydarzeniami 

historycznymi, rozwijanie kompetencji 

informatycznych. 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

3. Wdrażanie do sprawiania radości innym, 

do poszanowania dla tradycji i zwyczajów. 

4. Kształtowanie umiejętności posługiwania 

się różnymi technikami plastycznymi. 

5. Rozwijanie umiejętności uczenia się. 

6. Kształtowanie umiejętności 

porozumiewania się w języku ojczystym, 

wyrabianie umiejętności poszukiwania 

1. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

2. Motywowanie do samodzielnego sięgania 

po pomoce naukowe (słowniki, albumy, 

atlasy). 

3. Narodowe Święto Niepodległości: 

— historia powstania hymnu narodowego, 

— zapoznanie się z dostępnymi na stronie 

Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki 

(www.bibliotekapiosenki.pl) pieśniami 

niepodległościowymi. 

4. Mikołajki: 

— wykonywanie prezentów na mikołajki dla 

 

http://www.bibliotekapiosenki.pl/


 
i gromadzenia informacji. kolegi z PWD (losowanie wśród 

wychowanków i wychowawców). 

5. Tworzenia wieńca adwentowego 

z papierowej wikliny. 

6. Andrzejki: 

— zapoznanie wychowanków z tradycjami 

andrzejkowymi, andrzejkowe tradycje sprzed 

lat, 

— andrzejki w Europie — jak się bawią inne 

kraje? 

— sobota pełna wróżb i zabaw.  

Grudzień 1. Wyrabianie wrażliwości na potrzeby innych 

i chęci świadomego oraz dobrowolnego 

działania na rzecz innych. 

2. Kształtowanie kompetencji społecznych 

i obywatelskich. 

3. Kształtowanie poszanowania dla tradycji. 

4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 

wyobraźni, kreatywności oraz doskonalenie 

sprawności manualnej. 

5. Wzmacnianie kompetencji językowych. 

6. Nabycie umiejętności posługiwania się 

1. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

2. Mikołajki: 

— mikołajki w kulturze innych krajów, 

— wzajemne obdarowywanie się 

wykonanymi wcześniej prezentami. 

3. Święta Bożego Narodzenia: 

— wykonywanie kartek bożonarodzeniowych: 

zarówno tradycyjnych (quilling), jak 

i elektronicznych (Canva), 

— wykonywanie bombek metodami 

 



 
różnymi technikami plastycznymi. 

7. Budowanie więzi emocjonalnej w grupie. 

8. Motywowanie i aktywizowanie do 

samodzielnego odrabiania lekcji.  

9. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku. 

decoupage i temari, 

— wykonywanie ozdób świątecznych z masy 

solnej. 

4. Pieczenie i dekorowanie pierniczków. 

5. Wigilijne spotkanie: 

— życzenia i wspólne śpiewanie kolęd, 

— poczęstunek wigilijny.  

6. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu. 

Konkurs na największego bałwana. 

Styczeń 1. Rozwijanie kompetencji informatycznych, 

rozwijanie umiejętności uczenia się. 

Zachęcanie uczniów do inicjatywności 

i kreatywności. 

2. Rozwijanie kompetencji społecznych.  

3. Rozwijanie ekspresji kulturalnej. 

4. Nabycie umiejętności pracy i zabawy 

w grupie. 

5. Kształtowanie szacunku dla osób starszych, 

tworzenie więzi międzypokoleniowych. 

6. Doskonalenie sprawności manualnej. 

7. Wzmacnianie kompetencji 

1. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

2. Wdrażanie do pomocy koleżeńskiej przy 

odrabianiu lekcji. 

3. Stworzenie kalendarza na 2020 rok 

w programie komputerowym. 

4. Zabawa karnawałowa sprzed lat: 

— wspólna zabawa przy muzyce z płyt 

winylowych, 

— konkurs na najciekawszy strój 

karnawałowy nawiązujący do dwudziestolecia 

międzywojennego. 

 



 
porozumiewania się w języku ojczystym. 

8. Rozwijanie umiejętności uczenia się, 

wyrabianie systematyczności i dokładności. 

9. Zapoznanie uczniów z różnymi nośnikami 

dźwięku, przede wszystkim z gramofonem 

i płytami winylowymi. 

10. Pielęgnowanie tradycji oraz 

uświadamianie, że aby się dobrze bawić, nie 

trzeba sprzętu elektronicznego. 

 

5. Dzień Babci i Dziadka: 

— przygotowywanie prezentów dla dziadków, 

— stworzenie kartki tradycyjnej i w wersji 

elektronicznej. 

6. Piosenki z młodości naszych babć 

i dziadków: 

— zapoznanie się z dostępnymi na stronie 

Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki 

(www.bibliotekapiosenki.pl) popularnymi 

piosenkami z lat 50. I 60. XX wieku, czyli co 

babcia i dziadek śpiewali, gdy byli mali, 

— winylowe szaleństwo, czyli wspólne 

słuchanie muzyki sprzed lat na gramofonie.  

7. Gry i zabawy naszych babć i dziadków: 

— zapoznanie uczniów z zapomnianymi już 

grami i zabawami, które umilały dzieciństwo 

dziadków, 

— wspólne gry i zabawy. 

8. Zajęcia biblioteczne, podczas których 

wychowawcy wraz z uczniami wybiorą książki 

na ferie, które warto przeczytać. 

 

http://www.bibliotekapiosenki.pl/


 
Luty 1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań 

wychowanków. 

2. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

3. Budowanie więzi emocjonalnej 

z rówieśnikami. 

4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

5. Doskonalenie sprawności manualnej 

i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

6. Nabycie umiejętności posługiwania się 

różnymi technikami plastycznymi. 

7. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

innych osób oraz kształtowanie pozytywnych 

uczuć. 

8. Poznanie polskich obyczajów. 

9. Dbanie o kulturę żywego słowa. 

10. Kształtowanie umiejętności wyrażania się 

w różnych formach, zwłaszcza literackich 

i plastycznych. 

11. Promowanie poprawnej polszczyzny 

w atrakcyjnej dla młodego odbiorcy formie. 

12. Rozwijanie zainteresowań językiem 

polskim i wykształcenie umiejętności 

1. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

2. Walentynki: 

— poczta Walentynowa, wspólne stworzenie 

skrzynki pocztowej na kartki walentynkowe, 

— projektowanie kartek walentynkowych 

(tradycyjnych i elektronicznych), 

— tworzenie upominków dla ukochanej 

osoby. 

3. Tłusty Czwartek: 

— „Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, 

a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 

nasmażyła” — poznanie genezy Tłustego 

Czwartku, 

— degustacja „combrowych” smakołyków,  

— wspólne pieczenie chrustu. 

4. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego: 

— dyktando z nagrodami, 

— kreatywne zabawy z językiem polskim, 

— „Co ma język za zębami”, czyli głośne 

czytanie łamańców językowych, 

 



 
świadomego posługiwania się nim. 

13. Uwrażliwienie na piękną i poprawną 

polszczyznę. 

14. Rozwijanie ekspresji kulturalnej. 

15. Zachęcanie uczniów do innowacyjności 

i kreatywności. 

16. Rozwijanie kompetencji informatycznych. 

— warsztaty językowe na temat najczęściej 

popełnianych błędów. 

Marzec 1. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

3. Doskonalenie sprawności manualnej 

i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

4. Nabycie umiejętności posługiwania się 

różnymi technikami plastycznymi. 

5. Rozwijanie szacunku wobec kobiet 

pracujących zawodowo oraz w domu. 

6. Kształtowanie wśród wychowanków 

(chłopców) postawy uprzejmości wobec 

koleżanek w szkole i innych kobiet. 

7. Budowanie więzi emocjonalnej 

z rówieśnikami. 

8. Rozwijanie kreatywności poprzez 

zapoznanie z technikami tworzenia ubiorów 

1. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

2. Dzień Kobiet: 

— tworzenie prezentu dla pań przy 

wykorzystaniu różnych form plastycznych, 

— projektowanie kartek dla kobiet 

(tradycyjnych i elektronicznych). 

3. Moda na przestrzeni ostatniego stulecia: 

— historia mody XX wieku, 

— przygotowanie wystawy zdjęć — sto lat 

mody na fotografii, 

— wyszukiwanie materiałów na wystawę: 

w książkach oraz czasopismach dostępnych 

w OKiB w Moszczenicy, 

 



 
i dodatków, a także przekazanie wiedzy na 

temat historii mody. 

9. Wyszukiwanie informacji w źródłach 

tradycyjnych i elektronicznych. 

10. Kształtowanie umiejętności wyrażania się 

w różnych formach, zwłaszcza literackich 

i plastycznych. 

11. Rozwijanie umiejętności informatycznych. 

12. Zachęcenie uczniów do poznawania 

tajników kodowania. 

13. Zapoznanie uczniów z legalnymi źródłami, 

które oferują dostęp do kultury i sztuki 

w Internecie.  

— przygotowanie biżuterii na pokaz mody,  

— przygotowanie oraz zorganizowanie 

pokazu mody. 

4. Tydzień z Internetem: 

— kodowanie na dywanie, 

— zajęcia z tabletami, 

— detektyw na tropie: zajęcia, których celem 

jest poszerzenie wiedzy na temat źródeł 

informacji w Internecie oraz kształcenie 

umiejętności skutecznego wyszukiwania 

informacji, 

— zapoznanie uczniów z portalem Kultura na 

Widoku, który realizuje multimedialny projekt 

oferujący dostęp do setek utworów (filmów, 

muzyki, książek on-line i spektakli 

teatralnych), prezentując jednocześnie 

legalne źródła, w których są one dostępne. 

5. Święta Wielkanocne: 

— zapoznanie z symboliką koszyka 

wielkanocnego oraz zawartych w nim 

produktów, 

— zapoznanie z obrzędami i tradycjami 

staropolskimi Wielkiego Tygodnia i świąt 



 
wielkanocnych, 

— tworzenie ozdób wielkanocnych, m.in. 

z masy solnej, sznurka, wykorzystując metodę 

decoupage, 

— malowanie pisanek. 

Kwiecień 1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań. 

2. Nabycie umiejętności posługiwania się 

różnymi technikami plastycznymi. 

3. Zapoznanie wychowanków z historią 

kabaretów w Polsce. 

4. Kształtowanie umiejętności wyrażania się 

w różnych formach, zwłaszcza plastycznych. 

5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

6. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

7. Zapoznanie uczniów z zapomnianymi już 

grami i zabawami 

8. Wzbudzenie szacunku do lokalnych tradycji 

mieszkańców Moszczenicy. 

9. Edukacja regionalna wychowanków. 

10. Wzmacnianie tożsamości lokalnej. 

11. Budowanie poczucia przynależności 

1. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

2. Kabaretowy Prima Aprilis: 

— krótka historia kabaretu w Polsce, 

— wymyślenie autorskiego scenariusza na 

kabaret szkolny, 

— popołudnie z kabaretem — wspólne 

oglądanie wartościowych kabaretów 

polskich. 

3. Święta Wielkanocne: 

— poznanie wielkanocnych zwyczajów, 

— tworzenie ozdób wielkanocnych, 

— tworzenie kartki wielkanocnej (tradycyjnej 

i elektronicznej), 

— pieczenie wielkanocnej baby, 

— wspólny wielkanocny poczęstunek. 

 



 
wychowanków do ziemi moszczenickiej. 

12. Upowszechnianie wiedzy na temat historii 

i kultury Moszczenicy. 

4. Gmina Moszczenica przed laty na czarnej 

fotografii: 

— zapoznanie wychowanków z historią 

i kulturą naszej gminy, 

— wyszukiwanie w domowych albumach, 

książkach i czasopismach dostępnych w OKiB 

w Moszczenicy oraz w repozytoriach 

cyfrowych dostępnych on-line starych 

fotografii prezentujących naszą miejscowość, 

— stworzenie z zebranych materiałów 

prezentacji multimedialnej. 

Maj 1. Prowadzenie działań animujących 

czytelnictwo. 

2. Poprawa dostępu do książki. 

3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

4. Edukacja czytelniczo-medialna 

wychowanków. 

5. Popularyzacja wiedzy literaturze. 

6. Wykorzystanie literatury do podnoszenia 

umiejętności korzystania z dóbr kultury. 

7. Zmiana nawyków konsumenckich 

spowodowana kontaktem z wartościową 

1. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

2. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom: 

— stworzenie zakładki do książek, 

— biblioteka nie tylko tradycyjna, czyli zajęcia 

o bibliotekach cyfrowych oraz innych 

repozytoriach oferujących darmowy dostęp 

do literatury, 

— kim jest korektor w wydawnictwie i czym 

się zajmuje, 

— czytelnicze Książkowe Emporium, 

 



 
literaturą. 

8. Zapoznanie uczniów z pojęciami: 

typografia, korektor oraz wyjaśnienie, na 

czym polega praca korektora oraz typografa. 

9. Zapoznanie wychowanków z bibliotekami 

cyfrowymi oraz innymi repozytoriami 

cyfrowymi. 

10. Nabycie umiejętności posługiwania się 

różnymi technikami plastycznymi. 

11. Kształtowanie umiejętności wyrażania się 

w różnych formach, zwłaszcza plastycznych. 

12. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

13. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

14. Wzmacnianie więzi rodzinnych. 

15. Utrwalenie relacji międzypokoleniowych 

opartych na wzajemnym szacunku. 

— zaprojektowanie plakatu promującego 

czytelnictwo. 

3. Książka do zrobienia, czyli stwórz książkę 

po swojemu: 

— etapy pracy nad książką, 

— typografia na co dzień, 

— samodzielne tworzenie książki 

artystycznej. 

4. Świętujemy Dzień Mamy: 

— wykonywanie upominków dla mam 

różnymi technikami plastycznymi, 

— wykonanie okolicznościowej jednodniówki 

z okazji Dnia Mamy. 

5. Piknik rodzinny:  

— wspólna zabawa wychowanków 

z rodzinami.  

Czerwiec 1. Nabycie umiejętności posługiwania się 

różnymi technikami plastycznymi. 

2. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

4. Doskonalenie sprawności manualnej 

1. Praca dydaktyczna z wychowankami, 

pomoc przy odrabianiu zadań domowych. 

2. Międzynarodowy Dzień Dziecka: 

— dzieci dzieciom, czyli tworzenie prezentu 

dla innego dziecka z okazji Dnia Dziecka 

 



 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

5. Uczenie dzielenia się i empatii. 

6. Rozwijanie umiejętności uczenia się. 

7. Rozwijanie kompetencji społecznych. 

8. Rozwijanie ekspresji kulturalnej. 

9. Rozwijanie umiejętności informatycznych 

poprzez zapoznanie uczniów z grą terenową 

Geocaching. 

10. Budowanie tożsamości i poczucia 

przynależności uczniów do swojej małej 

ojczyzny. 

11. Edukacja regionalna uczniów. 

12. Zainteresowanie uczniów lokalną 

turystyką. 

13. Tworzenie więzi międzypokoleniowych. 

14. Budowanie szacunku do osób starszych. 

15. Pogłębienie wiedzy na temat własnego 

regionu. 

16. Zaprezentowanie ambitnego sposobu 

spędzania czasu wolnego jako wartościowego 

modelu uczestnictwa we współczesnej 

metodą decoupage, 

— projektowanie własnego orderu uśmiechu 

dowolną techniką plastyczną (np. masa solna, 

kolaż, program komputerowy), 

— rozwijanie kompetencji informatycznych 

poprzez zapoznanie się z dostępnymi na 

stronie Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki 

(www.bibliotekapiosenki.pl) utworami 

o najmłodszych, 

— zapoznanie uczniów z różnymi 

stowarzyszeniami i organizacjami, które 

pomagają dzieciom na całym świecie, 

— zapoznanie uczniów z Orderem Uśmiechu, 

międzynarodowym odznaczeniem 

nadawanym od 1968 roku za działania 

przynoszące dzieciom radość, 

— tworzenie w portalu Canva komiksu dla 

najmłodszych (prezent z okazji Dnia Dziecka), 

3. Podróże małe i duże, czyli cudze chwalicie, 

swego nie znacie: 

— warsztaty geocachingowe dla uczniów 

z wykorzystaniem tabletów i telefonów 

komórkowych, których celem jest zapoznanie 

uczniów z popularną na całym świecie grą 

http://www.bibliotekapiosenki.pl/


 
kulturze. 

17. Wykształcenie więzi ze środowiskiem 

lokalnym poprzez uczestnictwo w kulturze 

regionalnej. 

18. Budowanie więzi emocjonalnej 

z rówieśnikami. 

19. Promowanie poprawnej polszczyzny 

w atrakcyjnej dla młodego odbiorcy formie. 

20. Rozwijanie zainteresowań językiem 

polskim i wykształcenie umiejętności 

świadomego posługiwania się nim. 

21. Uwrażliwienie na piękną i poprawną 

polszczyznę. 

 

terenową Geocaching,  

— praca plastyczna kolaż: uczniowie 

(w grupach lub indywidualnie) wykonują 

kolaż obrazujący gminę Moszczenica 

z przygotowanych przez prowadzącego 

zajęcia (zdjęcia wycinki z gazet, rysunki, 

teksty, tkaniny), 

— rozwijanie kompetencji informatycznych 

poprzez udział uczniów w grze terenowej 

Geocaching — wspólne poszukiwanie skrytek 

(za pomocą odbiornika GPS) ukrytych na 

terenie gminy Moszczenica, 

— rozwijanie kompetencji informatycznych 

poprzez zapoznanie się z bazą Filmoteki 

Narodowej (www.fn.org.pl) oraz wspólne 

wyszukiwanie filmów rejestrujących 

dziedzictwo kulturalne naszego regionu,  

— rozwijanie kompetencji informatycznych 

poprzez zapoznanie się z dostępnymi na 

stronie Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki 

(www.bibliotekapiosenki.pl) utworami 

ludowymi nawiązującymi do naszego regionu. 

4. Dziennik z podróży małych i dużych:  

— warsztaty plastyczne „Dziennik z podróży 

http://www.fn.org.pl/
http://www.bibliotekapiosenki.pl/


 
małych i dużych” — wspólne tworzenie 

dziennika wakacyjnego, który uczniowie będą 

wypełniać na wakacjach, 

— zapoznanie się z dostępnymi na stronie 

Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki 

(www.bibliotekapiosenki.pl) piosenkami 

wakacyjnymi (śpiewanymi na obozach 

i ogniskach) sprzed lat, czyli co babcia 

i dziadek śpiewali, gdy byli mali. 

 

http://www.bibliotekapiosenki.pl/

