
PROPOZYCJE ŚWIETLICOWE  

8 – 12 lutego 2021 r. 

Tematyka: 

9 lutego Dzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Radia, Walentynki, zagadki 
zimowe, prace plastyczne, zimowe puzzle, zabawy ruchowe, bajki – Ch. H. Andersen 

„Królowa śniegu”, Adam Bargiel, na lodowym szlaku, pożegnanie z karnawałem. 

 

9 LUTEGO DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

1) Dzień Bezpiecznego Internetu 

https://www.youtube.com/watch?v=nG3OBrzTuR0 

 

2) Dzień Bezpiecznego Internetu 

https://www.youtube.com/watch?v=YwPSoskRO7U 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nG3OBrzTuR0
https://www.youtube.com/watch?v=YwPSoskRO7U


3) Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=IoBze2Gx80Y 

 

4) Bezpieczny Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=VuxayBV60L4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoBze2Gx80Y
https://www.youtube.com/watch?v=VuxayBV60L4


ŚWIATOWY DZIEŃ RADIA – ŚWIĘTO RADIOWCÓW, 

13lutego 2021 r. 

1) Światowy Dzień Radia w Twoim Radiu 
https://www.youtube.com/watch?v=FZKZSAgcwKI 

 

2) Polski Dzień Radia                     
https://www.youtube.com/watch?v=Rh2XszIi8aI 

 

3) Światowy Dzień Radia | Radio 5 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZKZSAgcwKI
https://www.youtube.com/watch?v=Rh2XszIi8aI
https://www.youtube.com/watch?v=jhmniNwCUcY


4) Kto jest ojcem RADIA? Tesla? Marconi? Hertz? Światowy 

Dzień Radia 13 lutego.    
https://www.youtube.com/watch?v=-Z-ppc-AWaE 

 

5) "Radia Dzień" - Prezenterzy zaśpiewali piosenkę na Dzień 

Radia! 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvbmb72HmkU 

 

6) Dzień Radia 

https://www.youtube.com/watch?v=zbeXCa3DynI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z-ppc-AWaE
https://www.youtube.com/watch?v=Hvbmb72HmkU
https://www.youtube.com/watch?v=zbeXCa3DynI


7) Dzień Radia. Krótka sonda: Czy radio ma przyszłość? 

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

 

8) My3 oprowadzają po studiu radiowym (Radio od kuchni) 

My3 - TV dla Dzieci                        
https://www.youtube.com/watch?v=lUuric-T1qk 

 

9) Byli sobie wynalazcy - Guglielmo Marconi i fale radiowe 

https://www.youtube.com/watch?v=AUhI0x9lQUA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=efqWln_pMQk
https://www.youtube.com/watch?v=lUuric-T1qk
https://www.youtube.com/watch?v=AUhI0x9lQUA


10) Komu zawdzięczamy radio? | Ale Historia odc. 134 

https://www.youtube.com/watch?v=JLsW_u6UsaU 

 

11) Jak działa radio? KŚ wyjaśnia 
https://www.youtube.com/watch?v=YZyJ3v50hSM 

 

12) WYNALAZKI | Piosenki DLA DZIECI | Ciocia TUNIA  

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLsW_u6UsaU
https://www.youtube.com/watch?v=YZyJ3v50hSM
https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA


13) Nikola Tesla wynajduje radio 

https://www.youtube.com/watch?v=oBzKq4EusCQ 

 

14) Tesla: niebezpieczny umysł | Obejrzyj CAŁY ODCINEK 

online! | Discovery Channel 

 

15) Formacja Nieżywych Schabuff "Centrum wynalazków"  
https://www.youtube.com/watch?v=lLv9QSD_jYQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oBzKq4EusCQ
https://www.youtube.com/watch?v=lLv9QSD_jYQ


14 luty - Walentynki 

1) WYKONAJ WALENTYNKĘ DLA SWOJEJ SZKOLNEJ 

SYMPATII, 

MOŻESZ POPROSIĆ O ADRES I WYSŁAĆ POCZTĄ, LUB ZOSTAWIĆ W 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SKRZYNCE WALENTYNKOWEJ (dostarczymy ją jak 

tylko będzie to możliwe) 

Prosta walentynka 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl7aodbd6ak 

 

Różne przykłady kartek z serduszkami – zainspiruj się 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl7aodbd6ak
https://www.youtube.com/watch?v=PhvGtDdByVo


Proste Walentynki | 10 pomysłów na ręcznie robione 

Walentynki 

https://www.youtube.com/watch?v=XQUcDalgtC0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQUcDalgtC0


Kartka pop up jak zrobić ❤ 

https://www.youtube.com/watch?v=o5ES054DEG0 

 

2) WYPISZ WALENTYNKĘ – PROPOZYCJE WIERSZYKÓW 

Dla ciebie kwiatuszek, 

sześć małych serduszek, 

jeszcze cztery robaczki 

i trzy słodkie buziaczki. 

*** 

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, 

z jakiej okazji ta walentynka, 

to przecież dzisiaj jest czternastego, 

święto każdego zakochanego! 

*** 

Ślę Ci moją walentynkę, 

zrób więc do mnie słodką minkę, 

daj buziaka albo dwa 

i niech nasza miłość trwa 

*** 

Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto, 

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co, 

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak, 

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak, 

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co, 

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto, 

https://www.youtube.com/watch?v=o5ES054DEG0


lecz sam się dowiesz, za dzień albo dwa, 

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja. 

"K" literę sam postawię. 

"O" literę Tobie zostawię. 

"C" litera też może być. 

"H" bez nich nie może żyć. 

Później postawmy "A" i "M". 

Na końcu już tylko "CIĘ". 

*** 

Kocham ptaki i obłoki, 

kocham cały świat szeroki, 

kocham gwiazdy na niebie, 

a najbardziej kocham Ciebie! 

*** 

W Dniu Świętego Walentego 

masz życzenia z serca mego! 

Od początku znajomości 

w moim sercu stale gościsz 

I zostaniesz tam do końca, 

bo to rzecz nieustająca. 

*** 

Walentynkowe życzenia, z walentynkowej krainy,  

od walentynkowego chłopca, dla walentynkowej dziewczyny. 

*** 

Moja Walentynko, powiem Ci coś w sekrecie:  

tak jak kocham Ciebie, nie kocha Cię nikt na świecie. 

Niech uśmiech i radość 

nie znika z tej twarzy, 

bo za tym uśmiechem 

ktoś tęskni i marzy. 

*** 

Są serca na świecie, 

co błądzą, co znaleźć się nie mogą. 

Lecz nasze się wkrótce połączą. 

Na zawsze już będą ze sobą. 

 



3) DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ŚWIĘTYM WALENTYM 

 Święty Walenty - z serii "O Świętych dla dzieci" (Wyd. PROMYCZEK) 

https://www.youtube.com/watch?v=Il1_Kg8Exxk 

 

ŚWIĘTY WALENTY 

https://www.youtube.com/watch?v=NQNEq1hoCzY 

 

Skarby Kościoła 14 lutego | św. Walenty z Terni 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Il1_Kg8Exxk
https://www.youtube.com/watch?v=NQNEq1hoCzY
https://www.youtube.com/watch?v=OWGbyNuRpwA


ROZGRZEJ SIĘ W TEN ZIMOWY DZIEŃ 

1) Tabata dla dzieci: 

Tabata  to bardzo intensywne  ćwiczenia w krótkim czasie   ( 4 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=GzVR5Wz9On0&feature=youtu.be 

 

2) Domowy aerobik 

https://www.youtube.com/watch?v=piF4eS0MZ4s&list=RDpiF4eS0MZ4s&start_radio=1&t=0 

 

3) Zumba 

Zumba to trening mający na celu zapewnienie Wam maksimum zabawy 

oraz fitnessu w tym samym czasie!!! 

Może uda Wam się namówić innych domowników do zabawy z Wami? 

Miłej zabawy!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GzVR5Wz9On0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=piF4eS0MZ4s&list=RDpiF4eS0MZ4s&start_radio=1&t=0


Zumba – Alvaro Soler „Sofia” 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48 

 

Zumba Kids - I like to move it 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 

W ramach przypomnienia – znany Ci pewnie już układ „Minionki” 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


CIEKAWE POMYSŁY NA PRACE PLASTYCZNE 

1) 30 technik na prace plastyczne. 

https://m.youtube.com/watch?v=-9TZ-UDt7Yk 

 

 

https://view.genial.ly/5ea020686cd2cd0d8d8e01c7/presentation-plastyczne 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=-9TZ-UDt7Yk
https://view.genial.ly/5ea020686cd2cd0d8d8e01c7/presentation-plastyczne


ZIMOWE ZAGADKI 

1) Zagadki dla dzieci o zimie                      
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zimie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zagadki zimowe 
http://www.przedszkola-zlotow.pl/zps1_files_33/zagadki_zimowe.pdf 

3) Zagadki dla dzieci – Zima                     

http://rodzice.net/news/zagadki-dla-dzieci/zima.php 

 

 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zimie/
http://www.przedszkola-zlotow.pl/zps1_files_33/zagadki_zimowe.pdf
http://rodzice.net/news/zagadki-dla-dzieci/zima.php


 

3) Zima z Panem Nauczanka [Film Edukacyjny dla Dzieci]                          
https://www.youtube.com/watch?v=CCk7scWQxAg 

 

 

 

 

 

4)🚂Tomek i Przyjaciele | Zimowa zagadka❄️ 

https://www.youtube.com/watch?v=69l6ivOrbsM 

 

 

 

 

 

 

6) Zagadka logiczna                          

https://www.youtube.com/watch?v=zzlX27FdEIg 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCk7scWQxAg
https://www.youtube.com/watch?v=69l6ivOrbsM
https://www.youtube.com/watch?v=zzlX27FdEIg


7) zima - wybierz puzzle do ułożenia - puzzlefactory 

https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/zima 

 

ZIMOWE ZABAWY 

1) Ucz się, baw i bądź bezpieczny z Kapitanem Wyderką 
(bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych, jak się zachować na 
śniegu i lodzie w krytycznych sytuacjach, sprzęt ratowniczy, np. 
katamaran ratowniczy, sanie lodowe, sprzęt sportowy: bojery)  

 

 

 

https://cloud1n.edupage.org/cloud/kolorowanka.pdf?z%3An4ZxGm%2BvudDSW
jhRVVV%2B7hphQtfLUHTvU2I6xU2FdhnazGGR1q%2B6%2FHscnYn9xsfh 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/zima
https://cloud1n.edupage.org/cloud/kolorowanka.pdf?z%3An4ZxGm%2BvudDSWjhRVVV%2B7hphQtfLUHTvU2I6xU2FdhnazGGR1q%2B6%2FHscnYn9xsfh
https://cloud1n.edupage.org/cloud/kolorowanka.pdf?z%3An4ZxGm%2BvudDSWjhRVVV%2B7hphQtfLUHTvU2I6xU2FdhnazGGR1q%2B6%2FHscnYn9xsfh


2) JEŹDZIMY NA SANKACH I LEPIMY BAŁWANA Z FAJNIAKAMI ⛄ KTO 

ZGUBIŁ KLUCZE❓ NELA I LILA TWINS STORY 
https://www.youtube.com/watch?v=OnAHSmR9GIQ 

 

ZIMOWE PIOSENKI 

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

 

2) Bałwankowa rodzina - Piosenki dla dzieci bajubaju.tv zimowa piosenki dla 
dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=0U8mxOZrd4M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnAHSmR9GIQ
https://www.youtube.com/watch?v=HC1J2HcBhuA
https://www.youtube.com/watch?v=0U8mxOZrd4M


3) Little Snowflake | Kids Songs | Super Simple Songs 

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

 

4) Sporty zimowe 

https://www.youtube.com/watch?v=6DYK5yV92ps 

 

5) Narty dla dzieci - hymn każdego narciarza. 
https://www.youtube.com/watch?v=AoNIbP0rHqU 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6DYK5yV92ps
https://www.youtube.com/watch?v=AoNIbP0rHqU


6) Tak polskie hokeistki śpiewają Mazurka Dąbrowskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=fsfDYTV_kyc 

 

BAJKI 

1) Andersen opowiada Królowa śniegu  

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

 

2) Andersen opowiada Królowa śniegu cz II  

https://www.youtube.com/watch?v=8uIA7RUuRLM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsfDYTV_kyc
https://www.youtube.com/watch?v=BfScLpzR_kg
https://www.youtube.com/watch?v=8uIA7RUuRLM


 

3) KRÓLOWA ŚNIEGU - cały film 

https://www.youtube.com/watch?v=9nP16SGAZ0s 

 

4) Dziady - żywa tradycja. Wyrwicisy z Ciśca  
https://www.youtube.com/watch?v=ghvuwY5qJhg  

 

SPORTY ZIMOWE 

1) Andrzej Bargiel: zjazd z Broad Peak na nartach 
https://www.youtube.com/watch?v=n26dMK6PW2k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9nP16SGAZ0s
https://www.youtube.com/watch?v=ghvuwY5qJhg
https://www.youtube.com/watch?v=n26dMK6PW2k


2) Zjedź na nartach z K2 razem z Andrzejem Bargielem! 
https://www.youtube.com/watch?v=TiGkU_eXJa8 

 
 
 

3) "Czwórka Horngachera" – skazani na siebie od dziecka    

https://www.youtube.com/watch?v=h-KKa9_DoVs 

 
 

4) 12-letni Kamil Stoch o... medalu olimpijskim! 
https://www.youtube.com/watch?v=277TASChoAg 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiGkU_eXJa8
https://www.youtube.com/watch?v=h-KKa9_DoVs
https://www.youtube.com/watch?v=277TASChoAg


6) Nikola Wojtyńska - gwiazda na lodzie | SuperDzieciak 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0SDhPB72AC0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OSTATNI TYDZIEŃ KARNAWAŁU 

1) EduKredka – KARNAWAŁ / Film edukacyjny  

https://www.youtube.com/watch?v=jYNwqgE9PMc 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0SDhPB72AC0
https://www.youtube.com/watch?v=jYNwqgE9PMc


 

2) WESOŁA SCENA - W karnawale muz. E. Jakubowska, sł. D. 
Gellner, aranż. W. Jarosiński 

https://www.youtube.com/watch?v=AtZ3rsnxE1w 

 

 

2) Jak zrobić maskę karnawałową|Maska Karnawałowa  

https://www.youtube.com/watch?v=r09_YE_bkyY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtZ3rsnxE1w
https://www.youtube.com/watch?v=r09_YE_bkyY


 

3) maska wenecka 

https://www.youtube.com/watch?v=9rsE8ElipIU 

 
 

4) Wenecja Karnawał w Wenecji 

https://www.youtube.com/watch?v=IPns4nbONcU 

 

5) Karnawał w Wenecji - czy warto się wybrać? 

https://www.youtube.com/watch?v=R-6jBBvyhEs 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rsE8ElipIU
https://www.youtube.com/watch?v=IPns4nbONcU
https://www.youtube.com/watch?v=R-6jBBvyhEs


6) Karnawał w Wenecji 2019 - relacja  

https://www.youtube.com/watch?v=qEod4dAVUD0 
 

 
 

7) WENECJA w 24h 

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

 
Życzymy Wam twórczej zabawy i pysznych czwartkowych 

pączków! 

 

Pani Mirka i Pan Tomek 

https://www.youtube.com/watch?v=qEod4dAVUD0
https://www.youtube.com/watch?v=NmfmsFZnUhQ

