
ŚPROPOZYCJE ŚWIETLICOWE 

25 - 29 Stycznia 2021r. 

Tematyka: 
zimowe zabawy na śniegu, 19 stycznia obchodziliśmy Światowy Dzień Śniegu, 

gry i zabawy logiczne, zabawy ruchowe, inspiracje plastyczne, ciekawostki. 
 

Drodzy Uczniowie! 
Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych przez nas propozycji zdalnych 

zajęć świetlicowych. Możecie wybrać to co Wam się najbardziej spodoba. 
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 (adres: gadmirka@gmail.com). 
Jesteśmy ciekawi co najbardziej Was zainteresowało. 

Życzymy miłej i twórczej zabawy! 
 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 
 

ZIMOWE ZABAWY NA ŚNIEGU 

1) Zabawy na śniegu. - Co wymyślił tata? 
https://www.youtube.com/watch?v=k4MDbiluIPM 
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2) Dzieci na sankach / Sanki i zabawa 
https://www.youtube.com/watch?v=_O8KIUvJ7Ik 

 
3) Z górki na pazurki 

https://www.youtube.com/watch?v=NEsoeun7yd8 

 
4) Bezpieczna zima z Dawidem Kubackim: rozgrzewka narciarska 

https://www.youtube.com/watch?v=G8T16XCachQ 
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5) Bezpieczna zima z Dawidem Kubackim: dlaczego warto mieć kask. 
https://www.youtube.com/watch?v=0wU-1TgcEM8 

 
 

6) zimowe zabawy na śniegu 
https://www.youtube.com/watch?v=luc8ImcG8LE 

 

BAJKI 

1) KOLEDZY Z PODWÓRKA | Odcinek 12 | "Zimowe zabawy" 
https://www.youtube.com/watch?v=Xl2L2kMV-58 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0wU-1TgcEM8
https://www.youtube.com/watch?v=luc8ImcG8LE
https://www.youtube.com/watch?v=Xl2L2kMV-58


 
ANIMOWANA "HISTORIA POLSKI":  

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8 

 
 

CALINECZKA" WIDOWISKO BAJKOWE:  
https://www.youtube.com/watch?v=r_2VJKlCNNw 

 

INSPIRACJE PLASTYCZNE 

Zachęcamy do skorzystania z propozycji,  
inspiracji plastyczno - technicznych, które pozwolą  w ciekawy sposób 

wypełnić czas! 

 
1) Praca plastyczna "Zimowe miasto" 

https://www.youtube.com/watch?v=pUV7fjsxHbU 
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2) Dekoracja na stół 

 https://www.facebook.com/MetDaanDIY/videos/960169047829428/ 
 

 
3) Laleczki z higienicznej chusteczki:   

http://krokotak.com/2017/02/napkin-dolls/ 
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4) Pomysł na pastelowy rysunek olejny dla początkujących 

https://www.facebook.com/K4CraftVideos/videos/3101215106565864 

 
 

5) Szybowiec- instrukcja krok po kroku: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=D_9s-

MRTs1E&feature=emb_logo 

 
 

6) 40 propozycji prac plastycznych z plasteliny. 
 http://dobrzesiebaw.pl/co-ulepic-z-plasteliny-krok-po-kroku/ 
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7) Pingwinki z pomponów i z włóczki 
https://www.youtube.com/watch?v=ytgPxkVCbXc&fbclid=IwAR2f4wDbMSy7fo

vjcuUqwTQcR07mFPCezjxc9R8RPxxLuMjYob7qcZONcpQ 

 
 

ZABAWY MUZYCZNE, RYTMICZNE I TANECZNE 
 

1) Kiedy Prószy Śnieg - zabawa rytmiczna 
https://www.youtube.com/watch?v=DszqsQfxJDA 

 
 

2) Śniegowe Gwiazdki - zabawa rytmiczna 
https://www.youtube.com/watch?v=OaLlAXGMFQc 
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3) ☃ ZIMOWA POLECZKA ☃ 
https://www.youtube.com/watch?v=thOD3GGfkxI 

 
 

4) LOGOkreacja móvie: Zimowe zabawy paluszkowe i piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=ASQyD2VHzbk 

 
5) LOGOkreacja móvie : Zimowe ćwiczenia logopedyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=WbOwE9aCYIE 
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ZAGADKI 

1) Zimowe zagadki 
https://www.youtube.com/watch?v=_5vmXnZP_ok 

 

GRY I ZABAWY LOGICZNE 

Grając w różnorodne gry i rozwiązując zagadki dla rozrywki, ćwiczymy nasz 
mózg i zmuszamy szare komórki do pracy. Mamy nadzieje, że zamieszczone 

propozycje przypadną Wam do gustu. 

   1) Sudoku obrazkowe:  

https://view.genial.ly/5ee3d0fe37584d0da6287dd5/interactive-content-
sudoku-obrazkowe 
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  2) Zabawa muzyczna – QUIZ                                                                    
https://youtu.be/P-tqH87J64Y 

 

 3) Zabawy z wykorzystaniem plastikowych nakrętek: 
https://www.youtube.com/watch?v=5OOqRRlsLoo 

 

  4) Propozycja na nudę:   
https://view.genial.ly/5eb2b4f6b68c5b0da426c66f/interactive-image-pomysl-

na-nude 
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   5) QUIZ :Sprawdź swoją wiedzę o zwierzętach morskich 
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,663800-morskie_zwierzeta.html 

 

 6) SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O POLSCE:  
https://www.eduelo.pl/quiz/589/czesc/1/ 

 

 7) ROZGRYWKI W SZACHY:  

https://www.chess.com/pl/play/computer 
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  8) PUZLLE - można wybrać dowolny obrazek i ilość elementów, można układać 
na czas lub nie.                                                                      

https://www.jigsawplanet.com/ 

 

9)  MEMORY – kto nie zna tej gry? Polega na odnajdywaniu par takich samych 
kart. Doskonale ćwiczy koncentrację i  pamięć.: https://pamiec.imasz.net/ 

 

  10) KOLOROWANKI RELAKSUJĄCE: 

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/id,178f6d-kolorowanki_terapeutyczne.html 

http://www.kidipage.com/pl/kolorowanki/mandala/index.html 
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ZIMOWE PIOSENKI 
1) Ulepmy bałwana - Zbigniew Zamachowski, Edyta Jungowska ⛄ 

https://www.youtube.com/watch?v=2UQcPaF-Wfo 

 
 

2) zimowanki i zabawy na śniegu - Miś i Margolcia 
https://www.youtube.com/watch?v=yInviZ-YHms 

 
 

3) Qndel - Pora Na Zimowy Sport 

https://www.youtube.com/watch?v=aBCqwujwwgU 
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4) Pada śnieg !!! Marzenie każdego dziecka :) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pz7If8HUtL4 

 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚNIEGU, 17 stycznia 2021 r. 

 

1) Światowy Dzień Śniegu 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=W8sxz10FU9k 

 

 
 

2) ŚWIATOWY DZIEŃ ŚNIEGU 
https://www.youtube.com/watch?v=HSCF584-nRs 
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3) Teledysk Światowy Dzień Śniegu  

https://www.youtube.com/watch?v=t47UzZGhO6o 

 
 

INNE – to ciekawe…                                                                                           
Zobaczcie – rowerowe akrobacje na śniegu. To naprawdę wyczyn. Sami nie 

próbujcie tego robić. 
1) https://www.youtube.com/watch?v=mOvMR9K4YNc 

 
 

2) https://www.youtube.com/watch?v=1CR0QmCaMTs 

 
 

POZDRAWIAMY WAS SERDECZNIE!!! 
Trzymajcie się zdrowo i kolorowo! 

Pani Mirka i Pan Tomek 
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