
 

 

PROPOZYCJE ŚWIETLICOWE 

22 - 26 lutego 2021 r. 

 

Drodzy Uczniowie! 

Przed nami ostatni tydzień lutego. I choć pogoda za oknem 

dość zmienna (raz słońce raz mróz i śnieg) to my stale 

jesteśmy z Wami i przygotowujemy nowe pomysły na 

spędzanie wolnego czasu. Zachęcamy Was do skorzystania 

z nich. Twórzcie prace plastyczne, grajcie w gry logiczne, 

śpiewajcie, tańczcie, sprawdzajcie swoją wiedzę i 

umiejętności. 

Czekamy na zdjęcia Waszych prac lub filmiki 

prezentujące jak śpiewacie, tańczycie, ćwiczycie. Piszcie do 

nas na Teams lub poprzez e-dziennik.  

Życzymy miłej i twórczej zabawy oraz dobrego tygodnia! 

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

 

 

Tematyka: 

Gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie zadań 

rachunkowych, gry planszowe, zajęcia ruchowe,  

zimowe baśnie, zimowe piosenki, inspiracje na  ciekawe 

prace plastyczne, ciekawostki z kosmosu, dokarmianie 

ptaków i zwierząt, zajęcia relaksacyjne, dziedzictwo 

kulturowe – Kraków i Kościół Mariacki, sporty zimowe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE 
 

1) Pomoce dydaktyczne z plastikowych nakrętek 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) GRY I ZABAWY EDUKACYJNE - PATYCZKI PO LODACH 
https://www.youtube.com/watch?v=NyWDTVHqzAw 

 

 
 

 

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


 

 

3) Zabawy edukacyjno - terapeutyczne 
https://www.youtube.com/watch?v=VsWZxWP2AVQ 

 
 

4) Domowe gry i zabawy z wykorzystaniem codziennych 

przedmiotów | https://www.youtube.com/watch?v=5-SzyE6cGRc 

 
5) Gry i zabawy - Kolorowe piktogramy    

https://www.youtube.com/watch?v=HV_72PoN11o 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VsWZxWP2AVQ
https://www.youtube.com/watch?v=5-SzyE6cGRc
https://www.youtube.com/watch?v=HV_72PoN11o


 

 

6) Kolorowe gry i zabawy Neli.  
https://www.youtube.com/watch?v=3Tgm9r9OZ-k 

 
 

7) GRY I POMOCE do ćwiczeń percepcji WZROKOWEJ                      
(nauka czytania).                   

https://www.youtube.com/watch?v=amc3lEyMZoQ 

 
 

8) Pomyśl i kliknij * Odgłosy zwierząt domowych * Gra dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Tgm9r9OZ-k
https://www.youtube.com/watch?v=amc3lEyMZoQ
https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw


 

 

9) Zabawy matematyczne dla dzieci   
https://www.youtube.com/watch?v=3aK8gWNWQNo 

 
10) Łamigłówki dla dzieci (2) 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3aK8gWNWQNo
https://www.youtube.com/watch?v=_UOw-oSrPvE


 

 

11) Kreatywka | Gry i zabawy dla najmłodszych | część 1  
https://www.youtube.com/watch?v=D6O8UAWBMsQ 

 
12) 25 GIER I ZABAW DLA CAŁEJ RODZINY  

https://www.youtube.com/watch?v=MVmtgFllfY4  

 
13) Segregowanie skarpetek - zabawa dydaktyczna  

https://www.youtube.com/watch?v=EPAp0PUPyc4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6O8UAWBMsQ
https://www.youtube.com/watch?v=MVmtgFllfY4
https://www.youtube.com/watch?v=EPAp0PUPyc4


 

 

14) Interaktywne gry dydaktyczne - projektowanie i zastosowanie  
https://www.youtube.com/watch?v=yYtySE1qRHc 

 

 
 

15) Góra - matematyczna gra planszowa #uczsiezdomu.pl 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yYtySE1qRHc
https://www.youtube.com/hashtag/uczsiezdomu
https://www.youtube.com/watch?v=uxdCMcY-QJw


 

 

16) Matematyka i zabawy dla dzieci, nauka liczenia, tabliczka 
mnożenia, ułamki, moje dzieci kreatywnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTJCtYQOME4 

 
 

17) Zabawa muzyczna "Pięć bałwanków" 

https://www.youtube.com/watch?v=JMA8FWUi2fA 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QTJCtYQOME4
https://www.youtube.com/watch?v=JMA8FWUi2fA


 

 

ZABAWY RUCHOWE 

1) Zabawy ruchowe z BALONEM  
https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk 

 

 

  
2) Rozwijanie motoryki dużej - ćwiczenia i zabawy z elementami 

edukacji przez ruch   

https://www.youtube.com/watch?v=8YA1YONeJ18 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk
https://www.youtube.com/watch?v=8YA1YONeJ18


 

 

3) MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH   
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

 
 

4) MUZYLKOWE INSPIRACJE 

https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI


 

 

KREATYWNE I PLASTYCZNE 

1) 17 CIEKAWYCH PROJEKTÓW Z PATYCZKÓW DO LODÓW  
https://www.youtube.com/watch?v=qAW4kPY1b78 

 
 

1) ZABAWNE I PROSTE PROJEKTY Z PAPIERU 

https://www.youtube.com/watch?v=UXuhPl9vjAE 

 

2) Jak zrobić piekło niebo                

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=qAW4kPY1b78
https://www.youtube.com/watch?v=UXuhPl9vjAE
https://www.youtube.com/watch?v=YCCv-DOUcYg


 

 

3) Śliczna Panda v. Panda potwór | pomysłowa kartka 

https://www.youtube.com/watch?v=neBJ6HqRMi0 

 

 

 

ZAJĘCIA RELAKSUJĄCE 
 

1) 26 pomysłów na zajęcia relaksujące dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=j6Gfh8mXwjs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=neBJ6HqRMi0
https://www.youtube.com/watch?v=j6Gfh8mXwjs


 

 

2) Usiądźcie lub ułożcie się wygodnie, zamknijcie na chwilę, 

posłuchajcie i rozluźnijcie się. 

Kojąca Muzyka Relaksacyjna/ Muzyka Uspokajająca i Do Relaksu 

https://www.youtube.com/watch?v=JKU5nvwdFeM 

 

 

ZIMOWE SPORTY 
 

1) TOP 8 NAJDŁUŻSZE POLSKIE STOKI NARCIARSKIE. SKI 

TRIPS 
https://www.youtube.com/watch?v=w7rHAZ52c08 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JKU5nvwdFeM
https://www.youtube.com/watch?v=w7rHAZ52c08


 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Duży smog w małym mieście: problem smogu oczami kominiarzy  

https://www.youtube.com/watch?v=tQ_BE0M9I38 

 

 

DOKARMIANIE PTAKÓW ZIMĄ 

1) Stołówka łabędzi na Pszczynce - pan Bronek z Pszczyny serwuje 

ptakom gotowaną kukurydzę                             
https://www.youtube.com/watch?v=f8ZT37jqZdw 

 
2) Dokarmianie zwierząt zimą 

https://www.youtube.com/watch?v=sVm_plY7bIM 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ_BE0M9I38
https://www.youtube.com/watch?v=f8ZT37jqZdw
https://www.youtube.com/watch?v=sVm_plY7bIM


 

 

3) Ptaki przy karmniku - lista 

https://www.youtube.com/watch?v=E4DkVP42yFU 

 
4) Ptaki w mieście : Ptasia jadłodajnia 

https://www.youtube.com/watch?v=eombu937OVU 

 

 

CIEKAWOSTKI  

1) Nowe zdjęcia Marsa w 4K 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEyAs3NWH4A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4DkVP42yFU
https://www.youtube.com/watch?v=eombu937OVU
https://www.youtube.com/watch?v=ZEyAs3NWH4A


 

 

2) Porównanie wielkości gwiazd 2  
https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA 

 

 

3) I coś w temacie dla najmłodszych – piosenka „Małe ciała 

niebieskie” 

https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA
https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM


 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE,  

CIEKAWE MIEJSCA 
 

1) Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo 

kulturowe Jana Pawła II”                         
https://epodreczniki.pl/a/gra-edukacyjna-godnosc-wolnosc-i-

niepodleglosc---dziedzictwo-kulturowe-jana-pawla-ii/D17v9vwGg 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/gra-edukacyjna-godnosc-wolnosc-i-niepodleglosc---dziedzictwo-kulturowe-jana-pawla-ii/D17v9vwGg
https://epodreczniki.pl/a/gra-edukacyjna-godnosc-wolnosc-i-niepodleglosc---dziedzictwo-kulturowe-jana-pawla-ii/D17v9vwGg


 

 

 
 

 
 

2) OŁTARZ MARIACKI WITA STWOSZA W KRAKOWIE 

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

 

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


 

 

 
3) Bazylika Mariacka w Krakowie - spacer wirtualny 

https://www.youtube.com/watch?v=7tSnX6dNdow 

 

 
 

4) Średniowieczny Kraków 1000 lat temu 
https://www.youtube.com/watch?v=n818sg7YavI&list=PLLy3rfy7O

QEVQoOnI6HxYxmrScNNQqqHf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tSnX6dNdow
https://www.youtube.com/watch?v=n818sg7YavI&list=PLLy3rfy7OQEVQoOnI6HxYxmrScNNQqqHf
https://www.youtube.com/watch?v=n818sg7YavI&list=PLLy3rfy7OQEVQoOnI6HxYxmrScNNQqqHf


 

 

BAJKI ZIMOWE DLA NAJMŁODSZYCH 
1) Miś uszatek odcinek 50 kulig  

https://www.youtube.com/watch?v=7vUZfm-wZs8 

 
 

2) Miś Uszatek 004 Bałwanek 
https://www.youtube.com/watch?v=uiTdOE8n1Co 

 

3) Świnka Peppa ❄️ Zima ❄️ 
https://www.youtube.com/watch?v=wL3t8K1zB5c 

 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7vUZfm-wZs8
https://www.youtube.com/watch?v=uiTdOE8n1Co
https://www.youtube.com/watch?v=wL3t8K1zB5c


 

 

4) Świnka Peppa ❄️ Śnieżna Góra 
https://www.youtube.com/watch?v=NtZhkbj6hTA 

 
5) Sąsiedzi. Odśnieżanie 

https://www.youtube.com/watch?v=g94Rram9Ngc 

 
6) Muminki 22 - Zima w Dolinie Muminków 

https://www.youtube.com/watch?v=aLOoWT5gsVI 

 
7) Przygód kilka wróbla Ćwirka - Zimowe Zuchy  

https://www.youtube.com/watch?v=yc8VYDYhxVk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtZhkbj6hTA
https://www.youtube.com/watch?v=g94Rram9Ngc
https://www.youtube.com/watch?v=aLOoWT5gsVI
https://www.youtube.com/watch?v=yc8VYDYhxVk


 

 

9) Kot-O-Ciaki | Śniegowe rzeźby  
https://www.youtube.com/watch?v=ReRBglUTgwk 

 
 

10) Kajtus po polsku | Kajtus w Śniegu |  
https://www.youtube.com/watch?v=sYmTF6IYe-w 

 
 

PIOSENKI ZIMOWE – POŚPIEWAJ Z NAMI 

1) Piosenka dla dzieci- Zaczarowana zima 

https://www.youtube.com/watch?v=G5bp8biZEyw 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ReRBglUTgwk
https://www.youtube.com/watch?v=sYmTF6IYe-w
https://www.youtube.com/watch?v=G5bp8biZEyw


 

 

2) Animo - Zimowa baśń Piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=qavrfH7DTpM 

 
 

3) Śpiewające Brzdące - Zima w rytmie Rock'n'Rolla 

https://www.youtube.com/watch?v=AQcRTjk7lOA

 
 

4) Maja Nawotczyńska - Mam tę moc (cover) 
https://www.youtube.com/watch?v=76YAHXWbrVY&list=PLJW-

Tzj4xSbtmPqtd90SQwLFeJ-STlPrb 

 
 

SERDECZNIE POZDRAWIAMY I ŻYCZYMY 

MIŁEGO TYGODNIA Z UŚMIECHEM OD UCHA 

DO UCHA! 

Pani Mirka i Pan Tomek 

https://www.youtube.com/watch?v=qavrfH7DTpM
https://www.youtube.com/watch?v=AQcRTjk7lOA%01%01
https://www.youtube.com/watch?v=AQcRTjk7lOA%01%01
https://www.youtube.com/watch?v=76YAHXWbrVY&list=PLJW-Tzj4xSbtmPqtd90SQwLFeJ-STlPrb
https://www.youtube.com/watch?v=76YAHXWbrVY&list=PLJW-Tzj4xSbtmPqtd90SQwLFeJ-STlPrb

