
ŚWIETLICA ZDALNA - propozycje zajęć 

7 - 11 grudnia 2020 r. 

Tematyka zajęć w tym tygodniu:  
RORATY,  MIKOŁAJKOWE UKŁADY RUCHOWE, PRZYGOTOWANIE DO 

ZIMY, ZIMOWE ZAGADKI, PRZYSŁOWIA,ZIMOWE ZABAWY, PIOSENKI, 
PRACE MANUALNE, 

ZIMOWE BAJKI I FILMY EDYKACYJNE 
 

1. RORATY 
 Projekt Rodzinne Boże Narodzenie 

https://holyweek.pl/ 

 

 

https://holyweek.pl/


 

 Kalendarz adwentowy 
https://view.genial.ly/5fc618b558348d0cff531c09/presentation-wychowawczy-

kalendarz-adwentowy 

 
 

 Roraty online 
W Małym Gościu Niedzielnym – na w/w stronie możemy znaleźć 

codzienne transmisje Mszy św. roratnich z homilią dla dzieci, obrazek , 
pytania oraz zadania związane z roratami. Dostępna jest też piosenka 

roratnia, a także wieczorne audycje przeznaczone dla dzieci. 
https://roraty.malygosc.pl/ 

 

 

https://view.genial.ly/5fc618b558348d0cff531c09/presentation-wychowawczy-kalendarz-adwentowy
https://view.genial.ly/5fc618b558348d0cff531c09/presentation-wychowawczy-kalendarz-adwentowy
https://roraty.malygosc.pl/


2. ZIMOWE I MIKOŁAJKOWE UKŁADY TANECZNE. 

All I Want For Christmas Is You 
https://www.youtube.com/watch?v=RZvdtnsOLWY 

 

Christmas hip hop - Dance - Jingle Bells 
https://www.youtube.com/watch?v=G7hJvRrQ18U 

 
Jingle Bells Christmas Dance with Easy Dance Moves 2020 🎄    

https://www.youtube.com/watch?v=GiLF9YhSjIQ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RZvdtnsOLWY
https://www.youtube.com/watch?v=G7hJvRrQ18U
https://www.youtube.com/watch?v=GiLF9YhSjIQ


Jingle Bells - | ZUMBA | Marzena Małczak | Choreografia 
https://www.youtube.com/watch?v=R5jtouEShzA 

 
 

Santa Claus Is Comin' to Town - Mariah Carey / Zumba 
https://www.youtube.com/watch?v=_z7Kmn6-1oM 

 

 
 

3. QUIZY, ZIMOWE ZAGADKI, PRZYSŁOWIA 

 Ile wiesz o Świętym Mikołaju?                                      
https://samequizy.pl/ile-wiesz-o-swietym-mikolaju/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R5jtouEShzA
https://www.youtube.com/watch?v=_z7Kmn6-1oM
https://samequizy.pl/ile-wiesz-o-swietym-mikolaju/


 

 Święty Mikołaj – strona Czas dzieci. 
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,35120d-swiety_mikolaj.html 

 
 Co wiesz o Świętym Mikołaju? Quiz – strona Mamo to ja. 

https://mamotoja.pl/swiety-mikolaj-quiz,quizy-psychotest,1218,r4.html 

 
 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,35120d-swiety_mikolaj.html
https://mamotoja.pl/swiety-mikolaj-quiz,quizy-psychotest,1218,r4.html


 Quiz o św. Mikołaju – strona Quizizz. 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c02fdbd030509001bfa33aa/quiz-o-w-mikoaju 

 

             
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c02fdbd030509001bfa33aa/quiz-o-w-mikoaju


4. ZAGADKI I PRZYSŁOWIA ZIMOWE 
 

Zagadki: 
 

O tym drzewie wiele mówić nie będę, 
Pod jej gałązkami zaśpiewam kolędę (choinka) 

 
Ma kubraczek z futra foki, co mu mocno grzeje boki. 

Szyła mama go synkowi, kiedy tata ryby łowił (Eskimos) 
 

Jest na ścianie lub w kieszeni. Co niedziela się czerwieni. 
A codziennie troszkę chudnie, by się skończyć razem z grudniem 

(kalendarz) 
 

Z daleka, z wysoka patrzy jedna, druga 
Chociaż żadna nie ma oka, z góry do nas mruga (gwiazdka) 

 
Białe, puszyste, pole okrywa 

Pod ciepłem słonka w strumyku spływa (śnieg) 
 

Wieje wiatr, szczypie mróz, biało dookoła 
Jedzie wóz, jedzie wóz bez żadnego koła (sanki) 

 
Wroni język lub pokrywa rzeki zimą (kra) 

 
Latem na patyku, zimą na rzece (lód) 

 

Kto jest autorem baśni "Królowa Śniegu"? (Andersen) 
 

Które miesiące są białe? 

Przysłowia: 
 

Jak się grudzień zaczyna, taka będzie cała ...........(zima) 
 

Święta Barbara po lodzie - Boże Narodzenie .................(po wodzie) 
 

Nowy Rok jaki, cały rok ...........(taki) 
 



Kiedy w styczniu lato - w lecie ............(zima za to) 
 

Jak styczeń rozchlapany, to lipiec .............(zapłakany) 
 

Kiedy ciepło w lutym, w marcu .............(podkuj buty) 
 

5. ZIMOWE ZABAWY RYTMICZNE: 

 Zima Zła - zabawa rytmiczna 
https://www.youtube.com/watch?v=L3fCmxzWG_g 

 

 Zima - zabawa paluszkowa 
https://www.youtube.com/watch?v=NrS1GXKYCtc 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3fCmxzWG_g
https://www.youtube.com/watch?v=NrS1GXKYCtc
https://www.youtube.com/watch?v=DszqsQfxJDA


 zabawa zimowa - prowadzenie artystyczne Anna Machmar 
https://www.youtube.com/watch?v=GWumBLoO4Gk 

 

 Warsztaty muzyczne "Zima z Rytmisiem" 
https://www.youtube.com/watch?v=JmOKPMNRfrw 

 

 Zimowe zabawy muzyczno – ruchowe  
https://www.youtube.com/watch?v=YT2iEK6vCyg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWumBLoO4Gk
https://www.youtube.com/watch?v=JmOKPMNRfrw
https://www.youtube.com/watch?v=YT2iEK6vCyg


6. ZIMOWE PIOSENKI 

 Piosenka "Zimowe zabawy" 
https://www.youtube.com/watch?v=HC1J2HcBhuA 

 

 WESOŁA SCENA - Sanna - sł. B. Kossuth, muz. A. Markiewicz, 
https://www.youtube.com/watch?v=QhKZAS2s6G4 

 

 Zima się zaczyna 

https://www.youtube.com/watch?v=sA757Qeb6ns 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HC1J2HcBhuA
https://www.youtube.com/watch?v=QhKZAS2s6G4
https://www.youtube.com/watch?v=sA757Qeb6ns


 Tupu, tup po śniegu 

https://www.youtube.com/watch?v=xWXs016_oZs 

 
 

 Zima zima zima pada pada śnieg 

https://www.youtube.com/watch?v=pvlkUq0XVnM&feature=emb_title 

 

 
 

 Hu! Hu! Ha! nasza zima zła 

https://www.youtube.com/watch?v=j11Tnn8CNv0 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xWXs016_oZs
https://www.youtube.com/watch?v=pvlkUq0XVnM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=j11Tnn8CNv0


 Zima, Zima, Zima, Pada, Pada Śnieg – HeyKids 
https://www.youtube.com/watch?v=S2sadu6gghw 

 

 Zima, zima, zima 

https://www.youtube.com/watch?v=Jv9o29wtLwc 
 

 
 

 Ding dong, ding dong, spadł już śnieg - Ich Troje 
https://www.youtube.com/watch?v=gA1g7JVCq7o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2sadu6gghw
https://www.youtube.com/watch?v=Jv9o29wtLwc
https://www.youtube.com/watch?v=gA1g7JVCq7o


7. ZIMOWE PRACE PLASTYCZNE I MANUALNE 

 Ptaszki w karmniku                                           
https://ekodziecko.com/ptaki-w-karmniku 

 

 Bałwanki z wacików                                     
https://ekodziecko.com/ptaki-w-karmniku 

 

Domy w śniegu                                              
https://ekodziecko.com/domy-w-sniegu 

 

https://ekodziecko.com/ptaki-w-karmniku
https://ekodziecko.com/ptaki-w-karmniku
https://ekodziecko.com/domy-w-sniegu


 Zimowe zabawy sensoryczne 
https://www.youtube.com/watch?v=gwGkwOIrSEc 

 

 Stroikowe inspiracje      
https://www.youtube.com/watch?v=DrlNEcA9xK4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwGkwOIrSEc
https://www.youtube.com/watch?v=DrlNEcA9xK4


8. Przygotowania i sposoby zwierząt na przetrwanie 
zimy. 

 Przygotowania zwierząt do zimy        
https://www.youtube.com/watch?v=bWyTMShAaGY 

 

 Sposoby zwierząt na przetrwanie zimy     
https://www.youtube.com/watch?v=rymzm4JjXXg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bWyTMShAaGY
https://www.youtube.com/watch?v=rymzm4JjXXg


 Przystosowanie zwierząt do zimy
 https://www.youtube.com/watch?v=hAbPxh_RYj0 

 

 Polskie ptaki zimą - nowy film edukacyjny dla dzieci po polsku – 
AbcZabawa                  

https://www.youtube.com/watch?v=p1uZMp43tS0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAbPxh_RYj0
https://www.youtube.com/watch?v=p1uZMp43tS0


8. Zimowe bajki i filmy edukacyjne: 

 Przygód kilka wróbla Ćwirka - Zimowe Zuchy 
https://www.youtube.com/watch?v=yc8VYDYhxVk&feature=emb_title 

 

 Obudź się, pada śnieg - Tupcio Chrupcio 
https://www.youtube.com/watch?v=1usgQ5ecymA 

 
 

Filmy edukacyjny dla starszych uczniów: 

 Jak powstaje śnieg? 
https://www.youtube.com/watch?v=tcDocaYgq2c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yc8VYDYhxVk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=1usgQ5ecymA
https://www.youtube.com/watch?v=tcDocaYgq2c


 Jak powstają płatki śniegu? 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2jGaf5MDC4&feature=em
b_title 

 

 
 
 

Pamiętajcie, że czekamy na Wasz prace. 
Możecie nam je przesyłać na e-dzienniku 

lub na maila: gadmirka@gmail.com 
Miłego i twórczego tygodnia! 

Pozdrawiamy! 
 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2jGaf5MDC4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Z2jGaf5MDC4&feature=emb_title

