
PROPOZYCJE ŚWIETLICOWE 

 15 - 19 lutego 2021 r. 

Nasi drodzy Uczniowie, witamy Was w kolejnym tygodniu lutego. 

Tym razem mamy dla Was sporo filmików edukacyjnych, 

ciekawostek. Oczywiście nie zapomnieliśmy o Waszym muzycznym , 

tanecznym i plastycznym potencjale. Mamy nadzieję, że znajdziecie 

w naszych propozycjach coś w sam raz dla siebie. Pamiętajcie, że 

czekamy na Wasze prac, zdjęcia, teksty.  Możecie je przesłać na 

adres: gadmirka@gmail.com 

Tematyka:  
Popielec, 17 lutego Międzynarodowy Dzień Kota, zadania, puzzle i zagadki, prace 

plastyczne, bajki , „W krainie lodu i chłodu”, najzimniejsze miejsca na globie, 
Antarktyka, Arktyka, rewia na lodzie, zimowe piosenki, układy choreograficzne i 

zabawy ruchowe, kulinaria – przepisy na domowe lody, sylwetki młodych polskich 
sportowców. 

 

 

POPIELEC, ŚRODA PIPELCOWA 17 lutego 2021 r. 
Popielec, Środa Popielcowa (nazwa staropolska Wstępna Środa) - to pierwszy dzień 

Wielkiego Postu, będący dniem pokuty przypadającym na 40 (nie licząc niedziel, które 

są pamiątką Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa) dni kalendarzowych przed 

Wielkanocą. Środa Popielcowa wypada między 4 lutego a 10 marca. W tym dniu w 

Kościele występuje obrzęd posypywania głów popiołem na znak pokuty. 

1) Środa Popielcowa/Popielec.  
Fiolet, czerń, krzyż, pokuta, post, umartwienie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wen0vFHRPP8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wen0vFHRPP8


2) Środa Popielcowa, czyli skąd się bierze popiół? 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6nCGOVrLqk 

 
 

3) Elementarz: Jak przeżyć Środę Popielcową? (dla młodzieży) 
https://www.youtube.com/watch?v=j9zQQMvhojU 

 

 
 

17 lutego 2021 r. - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOTA 
 

1) 17 Lutego Międzynarodowy Dzień Kota 
https://www.youtube.com/watch?v=Khu1Vx-OkS0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6nCGOVrLqk
https://www.youtube.com/watch?v=j9zQQMvhojU
https://www.youtube.com/watch?v=Khu1Vx-OkS0


2) czy kot Cię kocha? 
https://www.youtube.com/watch?v=mxHnbXKJ104 

 
 

3) Czy mój kot mnie kocha? 12 objawów mówiących, że tak! 
https://www.youtube.com/watch?v=MfJUo-J0lYQ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mxHnbXKJ104
https://www.youtube.com/watch?v=MfJUo-J0lYQ


4) DZIEŃ KOTA 
https://www.youtube.com/watch?v=Tky8u_D3mgU 

 
 

5) 17 Luty Międzynarodowy Dzień Kota 

(podkład muzyczny – różne wysokości miauczenia) 

https://www.youtube.com/watch?v=aPR-qjpxZXc 

 

6) CIEKAWOSTKI O HODOWLI RYSIA W DOMU 
https://www.youtube.com/watch?v=UWRNkd99qzc 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tky8u_D3mgU
https://www.youtube.com/watch?v=aPR-qjpxZXc
https://www.youtube.com/watch?v=UWRNkd99qzc


7) Głodnym i uprzejmym kotem być. 
https://www.youtube.com/watch?v=KjqP8_o79OE 

 
8) Kot w Butach | Bajki po Polsku | Bajka i opowiadania na Dobranoc | 

Kreskówka https://www.youtube.com/watch?v=B7Ofrdarzb0 

 
10) Bajka Muzyczna: Kot w butach     

https://www.youtube.com/watch?v=mVuLpqDLvE4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KjqP8_o79OE
https://www.youtube.com/watch?v=B7Ofrdarzb0
https://www.youtube.com/watch?v=mVuLpqDLvE4


11) Dziecięce Przeboje - Kot Staś / Polskie piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=aHL0j1yLEBM                    

 
12) Dziwny Świat Kota Filemona 02 Zimowy wieczór 
https://www.youtube.com/watch?v=QlrOblnSCpM 

 
13) Dzwonek dla Klakiera • Epizod • Smerfy 

https://www.youtube.com/watch?v=0E6F7Jt60C0 

 
14) Smerfne Hity 10 – klakier 

https://www.youtube.com/watch?v=7wCS4VFV634 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aHL0j1yLEBM
https://www.youtube.com/watch?v=QlrOblnSCpM
https://www.youtube.com/watch?v=0E6F7Jt60C0
https://www.youtube.com/watch?v=7wCS4VFV634


15) The Garfield Show - Podwodny świat, Problemy z rybami - The Garfield 
Show Po Polsku 

https://www.youtube.com/watch?v=B-wX1Eo4UV4 

 
16) Tom & Jerry | Snow Day! 

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

 

17) WSTRĘTNY BAŁWAN - Kot Felix – PL 
https://www.youtube.com/watch?v=4SYRe3fi_fY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-wX1Eo4UV4
https://www.youtube.com/watch?v=cgpdszzmhqM
https://www.youtube.com/watch?v=4SYRe3fi_fY


18) Listonosz Pat - Przesyłki Specjalne - Świąteczny Kostium Konia 
https://www.youtube.com/watch?v=NqooLZDFLdI 

 
19) Zwierzyniec animowany, odcinek 1. 

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

 
20) Wszystko o kotach małych i wielkich. 

(film przyrodniczy) 
https://www.youtube.com/watch?v=jFO_Q3PEtrs 

 
 

22) DZIKIE KOTY | film dokumentalny z polskim lektorem 
https://www.youtube.com/watch?v=nkRSjSWHbbM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqooLZDFLdI
https://www.youtube.com/watch?v=IYySsnBloGY
https://www.youtube.com/watch?v=jFO_Q3PEtrs
https://www.youtube.com/watch?v=nkRSjSWHbbM


 

23) Dzikie koty 20 najbardziej znanych :D 

https://www.youtube.com/watch?v=AoQyYODzk9c 

 
24) Kot Karakal, Polując Na Ptaki, Sam Potrafi Przegonić Stado Szakali! 

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

 
25) Manul - najbardziej zły kot na świecie. Interesujące fakty o manulu 

https://www.youtube.com/watch?v=lFTSOzAWc18 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AoQyYODzk9c
https://www.youtube.com/watch?v=3-tMrpfGJvs
https://www.youtube.com/watch?v=lFTSOzAWc18


26) Puzzle factory Kot brytyjski- puzzle do ułożenia 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/196652-kot-brytyjski 

 

 

 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/196652-kot-brytyjski


27) Krzyżówki interaktywne online o kotach Imasz net 
https://krzyzowki.imasz.net/darmowa-krzyzowka-o-kotach-nr-1/ 

 
 

28) Krok po kroku - Rysujemy kota 

https://www.youtube.com/watch?v=tAn0RR2cCkE 

 
 

29) Jak narysować kotka?                 
https://www.youtube.com/watch?v=xSZ8nNKr_3U 

 

https://krzyzowki.imasz.net/darmowa-krzyzowka-o-kotach-nr-1/
https://www.youtube.com/watch?v=tAn0RR2cCkE
https://www.youtube.com/watch?v=xSZ8nNKr_3U


30) Praca plastyczna – mozaikowy kot 
https://www.youtube.com/watch?v=_G-BvHoNsfw 

 
 

31) Praca plastyczna – kotek z talerzyka 
https://www.youtube.com/watch?v=5RQTTR7t8oA 

 

32) Praca plastyczn - papierowe kotki  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=_G-BvHoNsfw
https://www.youtube.com/watch?v=5RQTTR7t8oA
https://www.youtube.com/watch?v=eCEtslrVSyk


W KRAINIE ŚNIEGU, LODU I CHŁODU 
 

1) Tak Żyją Ludzie W Najzimniejszym Miejscu Na Ziemi 
https://www.youtube.com/watch?v=LkNwEiivXAE 

 
 

2) Najwyższy szczyt Polski - Zimowe wejście na Rysy - Fotografia 
krajobrazowa 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ88HfWnpmk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LkNwEiivXAE
https://www.youtube.com/watch?v=OZ88HfWnpmk


3) Nie uwierzysz ile ciekawostek skrywa Bajkał! [Najniebezpieczniejsze 
miejsca świata] 

https://www.youtube.com/watch?v=ppC2Db3g73s 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ppC2Db3g73s


5) Antarktyda mroźny kontynent 
https://www.youtube.com/watch?v=HaXZNy6ufDA 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HaXZNy6ufDA


6) 10 Ciekawostek o ANTARKTYDZIE | Antarktyda - Niezwykłe Fakty 
https://www.youtube.com/watch?v=Ukze61z_5D8 

 
7) NELA I KIERUNEK ANTARKTYDA 

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

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ukze61z_5D8
https://www.youtube.com/watch?v=1ymkRtKALYI


PIOSENKI ZIMOWE i UKŁADY TANECZNE 
1) Qndel - Pora na zimowy sport 

https://www.youtube.com/watch?v=B8SsjH0D544 

 
2) Teraz Miki! - Sztuka jazdy na nartach 

https://www.youtube.com/watch?v=qaDCjrOh6VM 

 
 

4)*♥* ŚNIEGOWA SAMBA. *♥* DZIECIOM *♥* 
https://www.youtube.com/watch?v=LsL8zutiOzg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8SsjH0D544
https://www.youtube.com/watch?v=qaDCjrOh6VM
https://www.youtube.com/watch?v=LsL8zutiOzg


5) UNIVERSE Bajecznie zimowa piosenka 
https://www.youtube.com/watch?v=QMKUj8ld_aA 

 
6) Piosenka na Zimowy Festiwal 🎶 Psi Patrol | Nick Jr. Polska 

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

 
7) ♫ ♫ ♫ ♫ Przygody bałwanków ♫ ♫ ♫ ♫ 

https://www.youtube.com/watch?v=8GSgd02YX50 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QMKUj8ld_aA
https://www.youtube.com/watch?v=wrzThqLtlko
https://www.youtube.com/watch?v=8GSgd02YX50


8) Claude Debussy - The Snow is Dancing 

https://www.youtube.com/watch?v=dobF8wJWH6w 

 
 

10) Taniec Waka Waka ; ) https://www.youtube.com/watch?v=ATIoVln4L0c 

 

11) Katarzyna Cyunczyk Zumba – Despacito 
https://www.youtube.com/watch?v=HRPXVXPdV7k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dobF8wJWH6w
https://www.youtube.com/watch?v=ATIoVln4L0c
https://www.youtube.com/watch?v=HRPXVXPdV7k


12) Zumba Superheroes 2017 - Despacito - Superheroes event 
https://www.youtube.com/watch?v=IrDQt7nmLHg 

 
13) Katarzyna Cyunczyk Zumba - Warm Up 

https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8 

 
14) Shape of You , ED SHEERAN 

https://www.youtube.com/watch?v=mro6end5Xms 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IrDQt7nmLHg
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=mro6end5Xms


15) JEDZIEMY Z GÓRKI 
https://www.youtube.com/watch?v=pH4NKcJjrmg 

 
16) Bouli piosenka tytułowa 

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

 
17) Śnieżna piosenka https://www.youtube.com/watch?v=u53ZDIhN_EU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pH4NKcJjrmg
https://www.youtube.com/watch?v=hodtxOuEffY
https://www.youtube.com/watch?v=u53ZDIhN_EU


SYLWETKI SPORTOWCÓW ZIMOWYCH DYSCYPLIN 
1) Izabela Marcisz. Mistrzostwa Świata U-23 Vuokatti 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=8d8Q1issAdE 

 
 

2) Trzy medale przywiozła z MŚJ Izabela Marcisz, podopieczna m.in. Justyny 
Kowalczyk. 

https://www.youtube.com/watch?v=knvcgNkh_y8 

 
 

3)Monika Skinder ze złotem! Karolina Kaleta z brązem! Mistrzostwa Świata Juniorów 
Vuokatti 2021                    

https://www.youtube.com/watch?v=i6QUrp4OvEY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8d8Q1issAdE
https://www.youtube.com/watch?v=knvcgNkh_y8
https://www.youtube.com/watch?v=i6QUrp4OvEY


4) Maryna Gąsienica-Daniel nie zwalnia tempa! Polka dwa razy punktowała 

w Pucharze Świata https://www.youtube.com/watch?v=7AxOamF1G0M 

 
 

5) Poznaj polską kadrę KOBIET 
https://www.youtube.com/watch?v=_ihU-zgSvbc 

 
 

6) Łyżwiarstwo figurowe - Sasha Unstoppable 
https://www.youtube.com/watch?v=6bXSFqSf4wo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7AxOamF1G0M
https://www.youtube.com/watch?v=_ihU-zgSvbc
https://www.youtube.com/watch?v=6bXSFqSf4wo


KULINARIA – SKUŚ SIĘ NA LODY ZIMĄ 

Czy wiecie, że to latem, a nie zimą, lody mogą powodować przeziębienie – 
gdy dochodzi od skurczu naczyń krwionośnych, gardło jest bardziej podatne 

na drobnoustroje. Dlatego spożywanie ich zimą jest bezpieczniejsze, gdy 
różnica temperatur jest mniejsza. 

 Przepisy na lody domowej roboty 

Najwyższa pora zmierzyć się z tym wyzwaniem! Przygotuj składniki i 

zabieraj się do pracy! Zapewne wszyscy domownicy czekają już na te pyszne 

rezultaty! 

Domowe lody śmietankowe 

 

Składniki 

 śmietanka do deserów (tortowa/do ubijania) 30 – 36% tł. – 400 ml – 1 
opakowanie; 

 mleko spożywcze 2% tł. – ¾ szklanki – 200 ml; 

 cukier spożywczy – około 7 łyżek – 80g*. 

*Poziom słodkości dopasuj do swoich indywidualnych preferencji. 

Przygotowanie 

1. Przygotuj wszystkie składniki – mleko i śmietanka powinny być wyjęte 

prosto z lodówki. 
2. Połowę śmietanki deserowej przelej do rondelka i dodaj cukier. Całość 

podgrzewaj na małym lub średnim ogniu, co jakiś czas mieszając, do 



momentu całkowitego rozpuszczenia się cukru. Tak przygotowaną masę 

przelej do pojemnika, w którym będziesz mrozić lody. 
3. Do wstępnie przygotowanej masy dodaj pozostałe składniki: mleko i 

resztę śmietanki. Całość dokładnie wymieszaj. 

4. Tak przygotowaną masę przelej do maszynki do lodów i postępuj 
zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli jednak nie posiadasz tego sprzętu, 

postępuj zgodnie z dalszymi krokami przepisu. 

5. Wstaw pojemnik do zamrażalki  na 30 minut. 
6. Po 30 minutach wyjmij masę śmietankową z zamrażalnika i zblenduj 

całość. Następnie kontynuuj schemat mrożenia – blendowanie 

powtarzaj regularnie co 30 minut, aż masa śmietankowa całkowicie 
się schłodzi. Zazwyczaj zajmuje to około 3 – 4 godzin. 

7. Taka śmietankowa masa, która została już kilka razy zamrożona i 

zblendowana, jest gotowa do spożycia po około 3 – 4 godzinach. 

Lody domowe czekoladowe 

 

Składniki 

 śmietanka do deserów (tortowa/do ubijania) 30 – 36% tł. – 300 ml – 1 

małe opakowanie; 
 mleko spożywcze 2% tł. – 1 szklanka – 250 ml; 

 cukier spożywczy – około 7- 8 łyżek – 80 – 90g*; 
 czekolada gorzka – 1 tabliczka – 100g; 

 czekolada mleczna – ¾ tabliczki – 75g. 

Przygotowanie 

1. Przygotuj wszystkie składniki – mleko i śmietanka powinny być 

chłodne np. wyjęte prosto z lodówki. 



2. Połowę śmietanki deserowej przelej do rondelka i dodaj cukier. Całość 

podgrzewaj na małym lub średnim ogniu, co jakiś czas mieszając, do 
momentu całkowitego rozpuszczenia się cukru. 

3. W międzyczasie podziel czekoladę na mniejsze kawałki. 

4. Do podgrzewanej masy śmietankowej dodaj pozostałe składniki: mleko 
i resztę śmietanki. Całość dokładnie wymieszaj i ponownie doprowadź 

do wrzenia. 
5. Do gorącej masy śmietankowej dodaj czekoladę podzieloną na kawałki. 

Całość mieszaj cały czas, aby składniki dobrze się połączyły i 

czekolada się rozpuściła. 
6. Wstępnie przygotowaną czekoladową masę przelej do maszynki do 

lodów i postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli nie posiadasz 

tego sprzętu, postępuj zgodnie z dalszymi krokami przepisu. 

7. Wstaw pojemnik do zamrażalki  na 30 minut. 
8. Po 30 minutach wyjmij masę czekoladową z zamrażalnika i zblenduj 

całość. Następnie schemat mrożenie – blendowanie powtarzaj 

regularnie co 30 minut, aż masa lodowa całkowicie się schłodzi. 
Zazwyczaj zajmuje to około 3 – 4 godzin. 

9. Taka czekoladowa masa, która została już kilka razy zamrożona i 

zblendowana jest gotowa do spożycia po około 3 – 4 godzinach. 

Lody truskawkowe domowej roboty 

 

Składniki: 

 świeże lub mrożone truskawki – 3 szklanki – 450 g; 
 cukier spożywczy – ¾ szklanki – 150 g; 

 mleko spożywcze 2% tł. – ¾ szklanki – 200 ml; 

 śmietanka do deserów (tortowa/do ubijania) 30 – 36% tł. – 1 szklanka – 
240 ml; 

 sok z cytryny – 1 sztuka (sok z 1 cytryny). 



Przygotowanie: 

1. Truskawki i cytryny dokładnie umyj. 

2. Wyciśnij sok z cytryny. 
3. Od truskawek odetnij szypułki. 

4. Do dużej miski przesyp truskawki i przelej sok z cytryny. Całość 

dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 
5. I tu ponownie, jak w przypadku lodów śmietankowych – połowę 

śmietanki przelej do rondelka i dodaj cukier. Całość podgrzewaj na 

małym lub średnim ogniu, co jakiś czas mieszając, do momentu 
całkowitego rozpuszczenia się cukru. Tak przygotowaną masę przelej do 

pojemnika, w którym będziesz mrozić lody. 

6. Do wstępnie przygotowanej śmietankowej masy dodaj mleko i resztę 
śmietanki. Całość dokładnie wymieszaj. Na koniec dodaj masę 

truskawkową i ponownie wymieszaj całość. 

7. Tak przygotowaną masę przelej do maszynki do lodów i postępuj 
zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli nie posiadasz tego sprzętu, 

postępuj zgodnie z dalszymi krokami przepisu. 

8. Wstaw pojemnik do zamrażalki  na 30 minut. 
9. Po 30 minutach wyjmij masę z zamrażalnika i zblenduj całość. 

Następnie schemat mrożenie – blendowanie powtarzaj regularnie co 
30 minut, aż masa lodowa całkowicie się schłodzi. Zazwyczaj zajmuje 

to około 3 – 4 godzin. 

10. Taka śmietankowo – truskawkowa masa, która została już kilka 
razy zamrożona i zblendowana jest gotowa do spożycia po około 3 – 4 

godzinach. 

 

Życzymy miłego, twórczego tygodnia ! 

Zimowego ale przez tańce rozgrzanego! 

Choć od śniegu białego – to przez Was pięknie pokolorowanego! 

Lodowego i smacznego! 

Pozdrawiamy! 

Pani Mirka i Pan Tomek 

 



 

 

 


