
 

 

PROPOZYCJE ŚWIETLICOWE 

8 - 12 marca 2021 r. 

Tematyka: 
8 marca – Międzynarodowy Dzień kobiet – święto Pań i Dziewczynek,                                       

8 marca - dzień pokoju, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju,                                                      
9 marca  – Dzień Statystyki Polskiej, 12 marca – międzynarodowy dzień 

matematyki, 14 marca – dzień liczby pi, gry i zabawy dydaktyczne, układy 
choreograficzne, piosenki i utwory muzyczne, bajki, miejsca warte odwiedzenia, 

inspiracje na prace plastyczne. 
 

 

 

„Świat bez kobiet jest jak ogród bez kwiatów” 
„Bo po to są kobiety, aby od mężczyzn dostawać bukiety” 

„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt…” 
„Jeśli kobieta jest szczęśliwa, jest także piękna” 

 
1Wierszyki na 8 marca - możecie wykorzystać w swoich laurkach 

*** 

Dzisiaj jest święto wszystkich dziewczynek 

śląskich Barbórek i Karolinek. 

Góralskich Jaguś, Maryś i Hanek, 

którym podzwania dzwonek u sanek. 

Niechaj się cieszą tak jak co roku, 

to dla nich wyjrzał spod śniegu krokus. 

Ja też przesyłam życzenia szczere 

dla wszystkich Ewuś, Agnieszek, Teres. 

*** 
Niechaj ten wiersz, 

Słońce czy deszcz, 

Kwitnie jak krokus, śpiewa jak świerszcz. 

Niesiemy kwiaty… Ryszard Przymus 

Niesiemy dziś kwiaty do każdego domu, 

niesiemy życzenia, podziękowania… 

W każdym bukiecie wyrazy 

wdzięczności, szacunku, uznania. 

Im, Kobietom Całego Świata, 

Dziewczętom ze wszystkich stron 

za Ich serca, umysły! Za trud Ich rąk… 



 

 

*** 

Tajemnicą jesteś, 

Z księgi czarów – zbiegłą, 

Mgłą zaklętą, 

Którą nieliczni tylko przejdą. 

Kobieto – puchu marny, 

A nie do zdobycia. 

Kobieto – ile w tym słowie 

– piękna, miłości i życia. 

 

*** 

Cóż to za święto? 

(W. Grodzieńska) 

Idzie starszy pan wąsaty, 

niesie w ręku bukiet kwiatów. 

Student biegnie z drugiej strony, 

ma wiązankę róż czerwonych. 

A tam dalej chłopców dwóch, 

niesie dwie gałązki bzu. 

Co to? Co się dzisiaj dzieje? 

Przez ulice, przez aleje 

tłum się toczy roześmiany… 

W rękach róże, tulipany i narcyzy, 

i żonkile. 

Tyle barw i kwiatów tyle! 

Tu różowo, tam błękitnie! 

Czy ulica cała kwitnie? 

A wtem Jaś przypomniał sobie: 

„Przecież to dziś Święto Kobiet! 

Święto Kobiet… 

Wiem, co zrobię: 

Kupię wonnych fiołków pęczek 

i siostrzyczce swojej wręczę”. 

 

*** 

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty! 

Taki dzień raz się w roku zdarza, 

gdy 8 Marca z gwarem wiosny 

wytryśnie z kartek kalendarza. 

Tak, to wspaniałe, wielkie Święto, 

więc śpieszą chłopcy i panowie, 

z bukietem życzeń w barwach kwiatów — uśmiechnąć się 

do Wszystkich Kobiet. 

 



 

 

*** 

Dziś powinnaś być królową, 

wypoczywać cały dzień. 

Komplementów słuchać dużo, 

wszystko na skinienie mieć. 

Nawet, kiedy spojrzysz w niebo 

i wypowiesz tę chce mieć 

dzisiaj będziesz miała wszystko, 

bo to jest Twój dzień. 

 

*** 

Kobieta 

– to piękny kwiat, 

To niedocenione zioło, 

Które zajmuje cały świat, 

O którym się mówi wokoło. 

Mówi 

– nie znając istoty ciała, 

Mówi 

– nie znając doliny duszy. 

Kobieta 

– to nie tylko kwiat, 

To kamień, 

Co z czasem się kruszy 

*** 

Chłopcy, kto ozdobił klasę barwnym szlakiem wycinanek? 

Odpowiecie bez wahania: 

ręce naszych koleżanek. 

Kto w doniczkach wyhodował pelargonie najczerwieńsze? 

Kto dba o to, żeby w klasie było pięknie jak w piosence? 

Kto ma uśmiech dla nas miły? 

Przyznajcie się, bądźcie szczerzy: 

czyście zawsze za ten uśmiech odpłacali jak należy? 

Żeby wszystko złe naprawić, 

jest okazja na to właśnie: 

Święto Kobiet dzisiaj, chłopcy, urządzimy w naszej klasie. 

A jak — to już wasza sprawa, powiedziałbym: sprawa męska. 

Dopomoże wam na pewno kwiat, 

i uśmiech, i piosenka. 

(Czesław Janczarski) 

*** 



 

 

1) CO TO JEST DZIEŃ KOBIET - DZIECI WIEDZĄ LEPIEJ                           
https://www.youtube.com/watch?v=xFigrJT8HTc 

 

 

 

 

 

 

2) Życzenia na Dzień Kobiet🌷8 Marca Dzień Kobiet 
https://www.youtube.com/watch?v=KFLWoygkmn8 

 
 

3) Życzenia na dzień Kobiet 8 MARCA 
https://www.youtube.com/watch?v=vccV1U_ik2w 
https://www.youtube.com/watch?v=H4ZBeacYfPg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xFigrJT8HTc
https://www.youtube.com/watch?v=KFLWoygkmn8
https://www.youtube.com/watch?v=vccV1U_ik2w
https://www.youtube.com/watch?v=H4ZBeacYfPg


 

 

4) 8 MARCA- DZIEŃ KOBIET  (wybrane, ciekawe,akademie) 

Niestety w tym roku szkolnym nie zobaczymy wspaniałej akademii 
przygotowanej przez naszych Panów i Kolegów – dlatego możemy 

zobaczyć jak przygotowali ją uczniowie w innej szkole.       
https://www.youtube.com/watch?v=Le-l1HY9SqM 

 
 

dzień kobiet 2017 / wiśniewo https://www.youtube.com/watch?v=8XF0wEgxTAI 

 
 

Apel z okazji Dnia Kobiet 2017 https://www.youtube.com/watch?v=kjrN-D2_EeQ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Le-l1HY9SqM
https://www.youtube.com/watch?v=8XF0wEgxTAI
https://www.youtube.com/watch?v=kjrN-D2_EeQ


 

 

siedmiu wspaniałych a ósmy jeszcze lepszy part 1 

https://www.youtube.com/watch?v=lAD7s12nCC4 

 
siedmiu wspaniałych a ósmy jeszcze lepszy part 2 

https://www.youtube.com/watch?v=uwffButL7KA 

 

Dzień Kobiet 2020 https://www.youtube.com/watch?v=SIesbBmwDcY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lAD7s12nCC4
https://www.youtube.com/watch?v=uwffButL7KA
https://www.youtube.com/watch?v=SIesbBmwDcY


 

 

 
5) Utwory muzyczne – gorące hity na Dzień kobiet 

❊❊❊ Być kobietą ❊❊❊ 
https://www.youtube.com/watch?v=RQsX-1PU0ok 

 
 

STUDIO GOK Grabowiec: Piosenka na Dzień Kobiet   

https://www.youtube.com/watch?v=Kdu2-LVEoLs  

 

 
Dzień Kobiet - piosenka   

https://www.youtube.com/watch?v=BzjwbQpjJ7k 

 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQsX-1PU0ok
https://www.youtube.com/watch?v=Kdu2-LVEoLs
https://www.youtube.com/watch?v=BzjwbQpjJ7k


 

 

Piosenka na Dzień Kobiet 
https://www.youtube.com/watch?v=XbrIeQUpMmc 

 
 

Zespól Diament - Dzień Kobiet 8 Marca [Disco Polo]  
https://www.youtube.com/watch?v=Ep4jc1X5fUQ 

 

Boys - Piosenka na Dzień Kobiet 
https://www.youtube.com/watch?v=EH4htK_q5-

c&list=PLViChTouvPuPWhnlLOyS8GbUjIyQHWhKW&index=5    

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbrIeQUpMmc
https://www.youtube.com/watch?v=Ep4jc1X5fUQ
https://www.youtube.com/watch?v=EH4htK_q5-c&list=PLViChTouvPuPWhnlLOyS8GbUjIyQHWhKW&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=EH4htK_q5-c&list=PLViChTouvPuPWhnlLOyS8GbUjIyQHWhKW&index=5


 

 

🌹Piosenka Dla Wszystkich Kobiet🌹 

https://www.youtube.com/watch?v=PHLvb32AGCw 

 
Piosenka na Dzień Kobiet - Sylwester Bernaciak     

https://www.youtube.com/watch?v=qs_7gniXJDQ 

 
 

6) Inspiracje plastyczne/Zrób to sam: Dzień Kobiet 
https://www.youtube.com/watch?v=9pEOv96IXoQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHLvb32AGCw
https://www.youtube.com/watch?v=qs_7gniXJDQ
https://www.youtube.com/watch?v=9pEOv96IXoQ


 

 

Upominki na Dzień Kobiet – hiacynty z papieru 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh09hmRivT8  

 

Jak zrobić laurkę na dzień kobiet  
https://www.youtube.com/watch?v=sUCK943HkVY 

 
 

Kwiaty na Dzień Kobiet 
https://www.youtube.com/watch?v=zeBMSxNwrBM  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh09hmRivT8
https://www.youtube.com/watch?v=sUCK943HkVY
https://www.youtube.com/watch?v=zeBMSxNwrBM


 

 

Jak zrobić różę z papieru? 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSWnzjbQ2Uw 

 
 

21 PIĘKNYCH KWIATÓW Z PAPIERU 
https://www.youtube.com/watch?v=rv692vIoCsU 

 
 portret kobiety 

https://www.youtube.com/watch?v=AIe7HeEATg4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSWnzjbQ2Uw
https://www.youtube.com/watch?v=rv692vIoCsU
https://www.youtube.com/watch?v=AIe7HeEATg4


 

 

JAK NARYSOWAĆ TWARZ - PROPORCJE 
https://www.youtube.com/watch?v=UQJWzBF9GT0 

 

 
 

JAK RYSOWAĆ PORTRET KOBIETY 
https://www.youtube.com/watch?v=7eQXA7JI61E 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UQJWzBF9GT0
https://www.youtube.com/watch?v=7eQXA7JI61E


 

 

JAK NARYSOWAĆ PORTRET #1 Rysuj z Krissem 
https://www.youtube.com/watch?v=uo7X5jAbM3g 

 
 

7) Ciekawe osoby/wywiady 
Kamila Karpiel: Nie poznałam życia typowej nastolatki 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3_b44YDQV4 

 

9) Układy taneczne - Dzień Kobiet 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=kYgaPdiMNdY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uo7X5jAbM3g
https://www.youtube.com/watch?v=Q3_b44YDQV4
https://www.youtube.com/watch?v=kYgaPdiMNdY


 

 

8 MARCA – DZIEŃ POKOJU 
1) DAMY ŚWIATU POKÓJ 

https://www.youtube.com/watch?v=I2l0cI3egkw 

 
2) STOCZEK WARMIŃSKI (KLASZTORNY) - SANKTUARIUM MATKI POKOJU 

https://www.youtube.com/watch?v=EWioBzECa8w 

 
2) 
 

3) Świnka Peppa - po polsku (odcinek Międzynarodowy dzień pokoju)  
https://www.youtube.com/watch?v=VWDzjkDZWZc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2l0cI3egkw
https://www.youtube.com/watch?v=EWioBzECa8w
https://www.youtube.com/watch?v=VWDzjkDZWZc


 

 

12 MARCA – DZIEŃ MATEMATYKI, DZIEŃ LICZBY PI 
1) Międzynarodowy Dzień Liczby Pi . Matematyka w obiektywie  

https://www.youtube.com/watch?v=tF-_bYjj-yE 

 

2) Liczba PI prezentacja:  
https://www.youtube.com/watch?v=pR-HBhK1OF4 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tF-_bYjj-yE
https://www.youtube.com/watch?v=pR-HBhK1OF4


 

 

GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE ORAZ 
ĆWICZENIA RUCHOWE, SCHEMAT 
WŁASNEGO CIAŁA, ORIENTACJA, 

ZABAWY MUZYCZNO – RUCHOWE 
 

1) Odgłosy zwierząt dla dzieci – WYSŁUCHAJ I ODGADNIJ 
https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU 

 
 

2) Pucio w mieście. Zabawy językowe dla młodszych i starszych dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=P-B5Ec7LWX4 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU
https://www.youtube.com/watch?v=P-B5Ec7LWX4


 

 

 
3) ĆWICZENIE KSZTAŁTUJACE ŚWIADOMOŚĆ SCHEMATU CIAŁA   

https://www.youtube.com/watch?v=J_D-lFLD-UI 

 
4) ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE ŚWIADOMOŚĆ SCHEMATU CIAŁA 

https://www.youtube.com/watch?v=cZv_YLDmtO8 

 
5) Ćwiczenia kształtujące obraz i schemat ciała oraz orientację 

przestrzenną 
https://www.youtube.com/watch?v=bzg8GsFFOmw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_D-lFLD-UI
https://www.youtube.com/watch?v=cZv_YLDmtO8
https://www.youtube.com/watch?v=bzg8GsFFOmw


 

 

6) RELACJE PRZESTRZENNE / NA POD W ZA PRZED OBOK MIĘDZY 
https://www.youtube.com/watch?v=mfMQ02AeigY 

 
7) RELACJE PRZESTRZENNE W DOMOWEJ PRZESTRZENI CZ.2 PECS 

https://www.youtube.com/watch?v=3_gfB84-TNI 

 
8) Określanie położenia obiektu względem innego obiektu (określenia 

takie jak: na, pod, obok, w, za) 
https://www.youtube.com/watch?v=CViw7XAmbDs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfMQ02AeigY
https://www.youtube.com/watch?v=3_gfB84-TNI
https://www.youtube.com/watch?v=CViw7XAmbDs


 

 

9) Metoda 6 klocków - ćwiczenie motoryki małej 
https://www.youtube.com/watch?v=pPesqcjJDXs 

 
10) Monika Kluza - mini warsztat muzyczny "Taniec krasnoludków" 

https://www.youtube.com/watch?v=v1putcQBQHo 
 

 
11) Zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem chusty      

https://www.youtube.com/watch?v=1Zn1EGE6DpY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pPesqcjJDXs
https://www.youtube.com/watch?v=v1putcQBQHo
https://www.youtube.com/watch?v=1Zn1EGE6DpY


 

 

12) Polka Tritsch Tratsch - zabawa muzyczno-ruchowa      
https://www.youtube.com/watch?v=W8DfkzYA4v4 

 
13) Zabawa muzyczno-ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=ipk-c1zt5LE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8DfkzYA4v4
https://www.youtube.com/watch?v=ipk-c1zt5LE


 

 

14) Skoczna zabawa muzyczno- ruchowa        
https://www.youtube.com/watch?v=3m3XfY7G7gw 

 

15) Zabawy ruchowe z Animkami Materiały budowlane     
https://www.youtube.com/watch?v=S8rEwYYxPIY 

 
16) Leci pszczółka 1 prezentacja, pokazywanie       

https://www.youtube.com/watch?v=ID2ZBkSCMRs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3m3XfY7G7gw
https://www.youtube.com/watch?v=S8rEwYYxPIY
https://www.youtube.com/watch?v=ID2ZBkSCMRs


 

 

17) Zabawa muzyczno- ruchowa pt: "Pogoda" 
https://www.youtube.com/watch?v=74_0qOgm2H0 

 

18) Stymulacja wzrokowa, wędrówka oka po śladzie, figura i tło    
https://www.youtube.com/watch?v=Qf4GUBnkSVU 

 

UKŁADY CHOREOGRAFICZNE 
1) ta Dorotka nauka piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=gJoIE-36X8I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=74_0qOgm2H0
https://www.youtube.com/watch?v=Qf4GUBnkSVU
https://www.youtube.com/watch?v=gJoIE-36X8I


 

 

2) Małgorzata Kosik (DJ MIKI) - Ręce do góry 
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 
3) "DO GÓRY I NA DÓŁ" słowa muzyka i wykonanie :Anna Tomczak 

https://www.youtube.com/watch?v=c0oO629UPHQ 

 
 

4) Mini Disco - Kaczuszki 
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=c0oO629UPHQ
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


 

 

5) (Rytmika) Uczymy się Krakowiaka 

https://www.youtube.com/watch?v=fHTndvBw71A 

 

 

 

 

 

 

 

6) optical illusion dance           
https://www.youtube.com/watch?v=44mw37d8LQw 

 

7) Jak się tańczy belgijkę?         
https://www.youtube.com/watch?v=HaoeHXMoQFo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHTndvBw71A
https://www.youtube.com/watch?v=44mw37d8LQw
https://www.youtube.com/watch?v=HaoeHXMoQFo


 

 

 

PIOSENKI I UTWORY MUZYCZNE 
DLA MŁODSZYCH I DLA STARSZYCH 

 
1) CZTERY SŁONIE, ZIELONE SŁONIE – Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4 

 
2) KOTEK – Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci   (piosenka o przyjaźni) 

https://www.youtube.com/watch?v=4gSuENvvV1A 

 
3) Jelonki - Cztery Łapy   https://www.youtube.com/watch?v=pkAJP5Fj9ek 

 
4) Piosenka „Co u Słodziaków?”    

https://www.youtube.com/watch?v=NJNcAsVcZr0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4
https://www.youtube.com/watch?v=4gSuENvvV1A
https://www.youtube.com/watch?v=pkAJP5Fj9ek
https://www.youtube.com/watch?v=NJNcAsVcZr0


 

 

5) 2019 | Gang Słodziaków – piosenka „Sensacja, Rewelacja” 
https://www.youtube.com/watch?v=9aKmt3t6EVk 

 
6) CZEKOLADA – Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk 

 
7) Śpiewające Brzdące - Moje ciało - Piosenki dla dzieci    

https://www.youtube.com/watch?v=T6VnmzaPpyc 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9aKmt3t6EVk
https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk
https://www.youtube.com/watch?v=T6VnmzaPpyc


 

 

 
8) Patrząc na jej występ, aż chce się pojechać na wieś! To była piękna 

ludowa sztuka! [Mam Talent!] 
https://www.youtube.com/watch?v=h2lvEPM3xWU 

 
9) "Walc o życiu" - MAŁA ARMIA JANOSIKA LIVE  

https://www.youtube.com/watch?v=UgqQMfiHSao 

 
10) Góralska muzyka urzekła jurorów "Mam Talent!"     

https://www.youtube.com/watch?v=mLPsw_S_g_U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2lvEPM3xWU
https://www.youtube.com/watch?v=UgqQMfiHSao
https://www.youtube.com/watch?v=mLPsw_S_g_U


 

 

MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA 
 

1) Niezwykłe Arcydzieła Architektury Z Całego Świata 
https://www.youtube.com/watch?v=LzXKxUKYAEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) SUDETY - NAJPIĘKNIEJSZE CHATKI I MIEJSCA 
https://www.youtube.com/watch?v=6C3d_V-PUs4 

 
 
 
 
 
 
 

3) Erupcja wulkanu Etna w południowych Włoszech 
https://www.youtube.com/watch?v=o-CGPYTOgKg  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LzXKxUKYAEU
https://www.youtube.com/watch?v=6C3d_V-PUs4
https://www.youtube.com/watch?v=6C3d_V-PUs4
https://www.youtube.com/watch?v=o-CGPYTOgKg


 

 

BAJKI 
1) Brzydkie kaczątko & Kot w Butach   

https://www.youtube.com/watch?v=Yi3T904PoCg 

 

2) Bajki Gilusia| Dzień Kobiet 
https://www.youtube.com/watch?v=xaEIBDez-Ok 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Nasi drodzy uczniowie!  

Mamy nadzieję, że w tym tygodniu będziecie pamiętać o 
swoich koleżankach, nauczycielkach, mamach i siostrach. 

Nie zapominajcie też, że czekamy na zdjęci Waszych prac 
oraz komentarze  

(przesłane przez dziennik elektroniczny lub na Teamsach). 
Życzymy miłego tygodnia! 

Pozdrawiamy! 
 

Pani Mirka i Pan Tomek 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi3T904PoCg
https://www.youtube.com/watch?v=xaEIBDez-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=xaEIBDez-Ok

