
PROPOZYCJE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH                                 

16 – 20 LISTOPADA 
 

Drodzy Uczniowie w tym tygodniu chcielibyśmy Was zabrać na 

wyprawę do lasu, bo zajęcia, które dla Was przygotowaliśmy 

nawiązują właśnie do tego magicznego miejsca i jego mieszkańców. 
 

1. WIRTUALNY SPACER PO LESIE 
 

JESIENNY SPACER PO LESIE ... 

cz. I https://www.youtube.com/watch?v=AWVrytjJEmY 

cz. II https://www.youtube.com/watch?v=PiJsNCAC2EM 

Urocze zakątki w lasach https://www.youtube.com/watch?v=xSgaV-Ib-xk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesienią w pszczyńskich lasach:                   

https://www.youtube.com/watch?v=9tdMMH-jz3k 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWVrytjJEmY
https://www.youtube.com/watch?v=PiJsNCAC2EM
https://www.youtube.com/watch?v=xSgaV-Ib-xk
https://www.youtube.com/watch?v=9tdMMH-jz3k


2. DARY LASU 

Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu 

https://www.youtube.com/watch?v=ETP3DZ-dppM 

 

Co nam daje las?                                        

https://www.youtube.com/watch?v=GVxiSJ-E8HM 

 
 

Dary jesieni, dary lasu                                               

https://www.youtube.com/watch?v=4yQWgzBbjQY 
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3. MIESZKAŃCY LASU 

Zwierzęta żyjące w lesie  

https://www.youtube.com/watch?v=tZ2BuIIFWoI 

PTAKI LASU                                  

https://www.youtube.com/watch?v=32LiI3wE6ZQ 

Poznaj tajemnice świata przyrody - mieszkańcy lasu         

https://www.youtube.com/watch?v=PnUFBhXUiF8 

Leśne zwierzęta - Odgłosy zwierząt               

https://www.youtube.com/watch?v=FxaS8WkMaXU 
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4. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JEŻA 

Czy wiecie, że 10 listopada obchodziliśmy  

Międzynarodowy Dzień Jeża?  

Jeże bez odpowiedniej ochrony wkrótce wyginą, a wtedy pozostaną  

w naszej pamięci jedynie jako ilustracje z książek dla dzieci,  

z nieodzownym jabłkiem na kolczastym grzbiecie. 

Jeże nawet nie wiedzą, że mają swoje święto, bo wtedy śpią już zwinięte   

w ciasny kłębuszek w swoim gnieździe z liści i trawy, ukrytym wśród 

gałęzi na ziemi. 

 
Łapki i zwykle ruchliwy nosek mają wtulone w brzuszek napęczniały 

zapasami tłuszczu. Jeśli udało im się przytyć do 700 – 800 g – jest duża 

szansa, że doczekają wiosny. Jeśli nie… Pewnie obudzą się zimą i będą 

rozpaczliwie szukać jedzenia. Dotyczy to najczęściej młodych jeży 

 z drugiego miotu, sierpniowego. One nie zdążyły zgromadzić w sobie 

odpowiedniej ilości zapasów… 

Jeżeli zimą spotkamy jeża na swojej drodze – to oznacza, że ma on 

kłopoty. Nakarmmy go koniecznie! Wystawmy miseczkę z mięsem (nie 

mlekiem – bo tylko mu zaszkodzimy)! 

CZY JEŻE JEDZĄ JABŁKA (jak na obrazkach i w bajkach)??? 

Odpowiedź znajdziecie poniżej: 

 



Rumiane jabłuszka na kolcach należy włożyć między bajki, bo jeże, 

jako że należą do rzędu ssaków owadożernych – nie przepadają za 

owocami, skuszą się ewentualnie na te miękkie i mocno przejrzałe. 

Uwielbiają za to chrząszcze, jaja ptaków gniazdujących na ziemi, 

ślimaki, jaszczurki, węże (są do pewnego stopnia odporne na jad żmij) 

czy dżdżownice. 

Zobaczcie filmik z ciekawostkami o tych sympatycznych zwierzątkach: 
https://www.youtube.com/watch?v=ohVlx-vw4Dg HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=ohVlx-vw4Dg&feature=emb_title"& HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=ohVlx-vw4Dg&feature=emb_title"feature=emb_title 

 
 

CIEKAWOSTKI  O JEŻU: 
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A teraz: wiedza o jeżu z pierwszej ręki! O tym co je i pije, czy zapada 

w zimowy sen, a także czy lubi robaki opowie sam jeż. W odcinku 

programu PRZYRODNISIE Pan Leśniczy wraz z Myszką 

przeprowadzają wywiady ze zwierzętami. W 3 odcinku JEŻ odpowie 

na pytania: – czy jeże jedzą jabłka?; – czy jeże zapadają w sen 

zimowy?; – czy jeże piją mleko?, – czy jeże są pod ochr 

oną?; -czy jeże atakują?; – czy jeż ryje w ziemi? 
https://www.youtube.com/watch?v=cfnLRfZ7oAk HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=cfnLRfZ7oAk&feature=emb_title"& HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=cfnLRfZ7oAk&feature=emb_title"feature=emb_title 

 
 

Jeśli zostawimy w swoich ogródkach, w parkach, na cmentarzach  

i innych terenach zielonych, fragmenty gąszczu krzewów, jeśli nie 

zgrabimy wszystkich liści i nie usuniemy całej skoszonej trawy – jeże 

nie będą musiały przemierzać kilometrów, tracąc cenną energię,  

w poszukiwaniu miejsca na zimowe (lub dzienne, letnie) schronienie,  

a my będziemy mogli cieszyć się ich sąsiedztwem. 

5. PLASTYCZNE 

Jeż / Jeżyki z ziaren pestek makaronu /Jesień kreatywnie 

https://www.youtube.com/watch?v=HjdBqLGklLM 
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Jesienne zwierzaki, zwierzęta lasu. 

https://www.youtube.com/watch?v=5gwG8UwYi08 

 
5 ciekawych sposobów rysowania dla dzieci na temat jesieni! 

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

 
 

Jak zrobić kapelusz Pani Jesień? 

https://www.youtube.com/watch?v=Om-0UJtya1E 

 
 

KOLOROWANKI –DO POBRANIA 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-lesne 
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6. MUZYCZNIE I RYTMICZNIE 
 

STARY NIEDŹWIEDŹ 

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I 

 
Borówka skrzat wyrusza w świat 

https://www.youtube.com/watch?v=c41z-yHnBQs 

 
 

LAS  

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4 
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Idzie lasem pani jesień                                         

https://www.youtube.com/watch?v=niIeIeXN-ow 

 
Jarzębina              

https://www.youtube.com/watch?v=EuSjll72_sg 

 
 

♫ ♫ ♫ Tańcowała jesień ♫ ♫ ♫ 

https://www.youtube.com/watch?v=dgLc9XDWDkI 
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Zbieramy grzyby ♫ ♫ ♫ Piosenki dla dzieci ♫ ♫ ♫ 

https://www.youtube.com/watch?v=VZ7-ESbFoMQ 

 

 

Pani jesień - piosenka z elementem ruchu 

https://www.youtube.com/watch?v=9G5A_aAj7d0 

 
Kalosze - zabawa rytmiczna                

https://www.youtube.com/watch?v=fB_NP8QKudE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZ7-ESbFoMQ
https://www.youtube.com/watch?v=9G5A_aAj7d0
https://www.youtube.com/watch?v=fB_NP8QKudE


Zabawa z Parasolem - zabawa rytmiczna 

https://www.youtube.com/watch?v=nXxCOvGQhx8 

 
Lewa w Bok Prawa w Bok - zabawa rytmiczna 

https://www.youtube.com/watch?v=9K2gqZlaqLw 

 
 

Kasztan Parasol Jarzębina Liść 

https://www.youtube.com/watch?v=BwZuvztlcSY 
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Szumi Las - zabawa rytmiczna 

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

 
Taniec Integracyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=IC33rZrOO7w&list=PLatNjOCtqBnawYnMzhX

jNdptAq50iLucp&index=6 

 

 

 

7. LEŚNE HISTORYJKI I WIERSZYKI 
 

Jarzynki i Przyjaciele - Grzyb Gwidon ft. Piotr Fronczewski 

https://www.youtube.com/watch?v=KxaA-UBRZOE 
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Grzyby - Jan Brzechwa - Animowane Wierszyki dla dzieci 

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

 
 

LEŚNE OPOWIEŚCI cała bajka – słuchowisko dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU 

 
 

O dębie, co żołędzie rozdawał - jesienna opowieść dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=d2lmY09ipIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFrdrURAGRA
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8. EDUKACYJNIE – CZYLI, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O…. 

Jesień w lesie czyli o pracy leśnika jesienną porą 

https://www.youtube.com/watch?v=G4m8iuohOvA 

 

Leśny budzik – Gil                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=ltzhV-j86DU 

 
Po co dziki w lesie?                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=-CuvtwtRj3w 

 
DRZEWA I ICH LIŚCIE                                 

https://www.youtube.com/watch?v=0fQ7rQeywf0 

https://www.youtube.com/watch?v=G4m8iuohOvA
https://www.youtube.com/watch?v=ltzhV-j86DU
https://www.youtube.com/watch?v=-CuvtwtRj3w
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Zbieranie grzybów w lesie - Opis grzybów - film edukacyjny dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=HgHdqBzJZD4 

 

9. Międzynarodowy Dzień Tolerancji   

Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie  

16 listopada,  

ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. 

Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy na 

świecie. 

 

Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na 

świecie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HgHdqBzJZD4
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/16_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
https://en.wikipedia.org/wiki/szacunek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akceptacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_symboliczna


Możemy powiedzieć, że tolerancja to umiejętność słuchania, komunikowani się 

i rozumienia innych: 

 

 

Złote myśli w Międzynarodowym  Dniu Tolerancji- „Każdy inny, wszyscy równi”: 

 Szanuję drugiego człowieka, żeby każdy czuł się dobrze, równym. 

 Nie wyśmiewam się z wyglądu innych ludzi. 

 Szanuję upodobania i poglądy innych. 

 Nie krytykuję wypowiedzi innych. 

 Cenię drugiego człowieka. 

 Uważam, że każdy ma takie same prawa. 

 Uważam, że każdy zasługuje na przyjaźń. 

 Szanuję rzeczy nie patrząc na to, kto jest ich właścicielem. 

 Szanuję inne kultury i zwyczaje. 

 Każdy człowiek jest inny. 

 Lubię świat, w którym każdy jest jedyny w swoim rodzaju. 

 Nie śmieję się z czyjejś inności. 

 Szanuję i akceptuję niepełnosprawność ludzi. 

 Szanuję zdanie innych. 

 Nie narzucam swojej woli innym. 

 Umiem słuchać i rozumieć innych. 

 Każdy chce być sobą w towarzystwie innych. 

 

 

 



 

10. DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

21 listopada będziemy obchodzić Światowy Dzień Życzliwości 

https://www.youtube.com/watch?v=VPRUOJZ-oFY 

 

Dzień Życzliwości :)                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=f-TfmuEvyWQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPRUOJZ-oFY
https://www.youtube.com/watch?v=f-TfmuEvyWQ


CZYM JEST ŻYCZLIWOŚĆ               

https://www.youtube.com/watch?v=5PiH9celkxU 

 

                      Co to jest życzliwość?                        

https://www.youtube.com/watch?v=qnOfRiMP3g4 

 

Kubusiowe opowieści o przyjaźni - Portret przyjaźni 

https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw 

 

 

 

 

 

 

TRZYMAJCIE SIĘ NASI DRODZY 

PRZYJACELE!!! 

Wychowawcy Świetlicy 

https://www.youtube.com/watch?v=5PiH9celkxU
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https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw

