
PROPOZYCJE ŚWIETLICOWE:  

ZDROWO I BEZPIECZNIE 

W tym tygodniu zachęcamy Was do dbania o swój organizm, 

żeby był zdrowy i odporny by żaden wirus i choroby nie były 

Wam straszne. 

 

1) Z pewnością pamiętacie, że bardzo ważne jest staranne mycie rąk. 

Oto grafika, która ułatwi wam poznanie i utrwalenie prawidłowego 

schematu do uzyskania czystych rączek! 

 



2) Poznaliście już historię o wirusku, który lubił podróżować? Jeśli 

nie, to zapraszamy – będzie krótka bajeczka i piosenka, warto 

posłuchać: 

https://www.youtube.com/watch?v=j3T3qeSC5gU&feature=emb_title 

 

3) Żeby poznać dobrą strategię ochrony przed wirusami – możecie 

posłuchać piosenki: Piosenka dla dzieci „ Przegoń wirusa” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=QT-2bnINDx4&feature=emb_title 

 

4) Znacie Edusie? Mela boi się, że ma koronawirusa. Zobaczcie, jak 

to się skończyło. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdblj09W8BM 
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5) A teraz proponujemy dla Was tańce, bo ruch jest niezwykle ważny 

dla naszego organizmu. Zobaczcie filmik i naśladujcie ruchy dzieci. 

„A ram sam sam” to fajna piosenka z pokazywaniem dla młodszych 

uczniów: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=XdZ5R0Ixmlg&feature=emb_title 

 

oraz  Zumba dla starszych uczniów: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=kcN0Ha7FXOM&feature=emb_title 

 

6) Pamiętajcie o tym, że chcąc zachować zdrowie trzeba się 

zdrowo odżywiać, dbając o dostarczenie organizmowi 

potrzebnych mu wartości odżywczych, witamin i minerałów.                      

A teraz zachęcamy do zrobienia zdrowego, pysznego deseru bez 

dodatku cukru: 

https://www.youtube.com/watch?v=u6f-XE5S04w 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=XdZ5R0Ixmlg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=kcN0Ha7FXOM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u6f-XE5S04w


7) Dbając o wasze zdrowie i bezpieczeństwo w domu i poza nim                  

- polecamy Wam zobaczyć krótkie prezentacje: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=6r-fdr_CcPM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iy2B0WTxTO8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q4vCgvtj44k 
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10) Przypomnijcie sobie ważne numery alarmowe: 

 

11) Przypominamy , że już jutro w czwartek obchodzimy ważne święto 

- Boże Ciało. Może w tym roku będzie to wyglądało całkowicie inaczej 

niż zwykle, ale w ramach przypomnienia mamy dla Was filmik, który 

pokazuje i wyjaśnia skąd się to Święto wzięło i jak go obchodzimy w 

naszym kraju. 

https://www.youtube.com/watch?v=T019e-GPRD4 

 

I dla najmłodszych animowana historia Jasia związana ze Świętem 

Bożego Ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w 
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14) Oczywiście nie może zabraknąć w tym tygodniu propozycji                          

i inspiracji na piękne i twórcze prace plastyczne. Zobaczcie co dla Was 

wybraliśmy. 

10 ZABAWNYCH I PROSTYCH ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DLA DZIECI 

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

 

OWADY Z PAPIEROWYCH HARMONIJEK 

https://www.youtube.com/watch?v=aNOw1_b69bM 

 

BIEDRONECZKI Z PAPIEROWYCH PASECZKÓW 

https://www.youtube.com/watch?v=vNpZ09kd9CQ 
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13) A teraz  NOWOŚĆ w naszych świetlicowych propozycjach!!  

wyzwanie – pokaż, że potrafisz 

WYZWANIE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ: 

Postaraj się w tym tygodniu wykonać poniższe zadania: 

1. Uśmiechnij się do innych. To prosty i szybki sposób, aby komuś i 

nam zrobiło się miło.   

2. Zrób rodzicom herbatę lub kawę. Mały gest a sprawi radość 

wszystkim na cały dzień. 

3. Zaproponuj swoją pomoc przy codziennych obowiązkach, np. 

podczas gotowania obiadu, sprzątania, prania, wyrzucenia śmieci. 

4.Powiedz komplement. Komplement to coś miłego powiedziane 

drugiej osobie, pochwała wyglądu, zachowania, umiejętności. 

Zaskocz jakąś osobę i obdaruj ją komplementem. 

5. Podziel się czymś z kimś, np. zabawkami z rodzeństwem, 

słodyczami z rodziną. 

6. Podziękuj rodzicom za to, że dbają o Ciebie, koleżanką i kolegom za 

okazaną pomoc, gdy jej potrzebowałeś i wspólną zabawę, 

nauczycielom za naukę i opiekę. Słowo "dziękuję" ma ogromna moc! 

 

Życzymy Wam pięknego, radosnego długiego 

weekendu!!! 

Do przeczytania w przyszłym tygodniu. 

Pozdrawiamy 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY  


