
WAKACYJNE PROPOZYCJE 

ŚWIETLICOWE 
Nasi drodzy uczniowie – zbliża się długo wyczekiwany przez Was 

okres wakacyjny. Życzymy Wam byście spędzili go jak najmilej w 

gronie rodziny i przyjaciół. Dbając o Wasze bezpieczeństwo chcemy w 

tym ostatnim tygodniu zajęć świetlicowych przypomnieć zasady 

bezpieczeństwa podczas wakacji oraz podsunąć ciekawe inspiracje na 

spędzenie twórczo wolnego czasu. 

 

1. Za nami jesień, zima, wiosna i wreszcie 22 czerwca mogliśmy 

powitać naszą ulubioną porę roku – LATO!!!! 

Powitajmy je z piosenką. Wybierzcie swoją ulubioną. 

 Przyszło lato - Piotr Fronczewski, Joanna Trzepiecińska 
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI


 Lato Lato lato czeka 
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

 

 
 

 Przyszło lato - Areta Pawlicka i Staś Łączny 
https://www.youtube.com/watch?v=dMHV1qH_5Ak 

 

 Ja lubię lato 
https://www.youtube.com/watch?v=aybyEFc4Ais 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
https://www.youtube.com/watch?v=dMHV1qH_5Ak
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2. A może spróbujecie odgadnąć nie jedną z zagadek dotyczących 

lata? 

https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4 

 

3. Zachowajcie ostrożność i zasady bezpieczeństwa nad wodą. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

 

ZoZi - BEZPIECZNE WAKACJE (piosenka) 
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 
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https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


4. Możecie też w razie niepogody zwiedzić wirtualnie interesujące 

miejsca w Polsce i za granicą 😎 

 

 Wirtualny spacer po Kopalni Soli w Wieliczce: 

https://www.ai360.pl/panoramy/278,kopalnia-soli-w-wieliczce-trasa-

turystyczna 

 Zamek w Malborku: 

https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34

844#69092/179,2 

 Muzeum Powstania Warszawskiego: 

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html 

Ponad to: 

 NAJPIĘKNIEJSZE jezioro w KANADZIE 
https://www.youtube.com/watch?v=80eReBLfVLo 
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 GRECJA | Co zobaczyć w Atenach 
https://www.youtube.com/watch?v=8QzOXGOv1_A 

 

 Najpiękniejsze greckie wyspy! Koniecznie musisz zobaczyć! 
https://www.youtube.com/watch?v=M81eWsb1JQ0 

 

 TOSKANIA w 3 dni 
https://www.youtube.com/watch?v=zuYxYr38zEI 
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5. Chcielibyśmy przypomnieć Wam  także, Wasze ulubione tańce, 

których uczyliśmy się podczas zajęć świetlicowych w tym roku 

szkolnym. 

Poniżej linki do ulubionych tańców: 

Taniec  Minionków- Banana: 

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

Taniec I like to move it: 

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

Chocolate: 

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

Gummy Bear: 

https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzU 

Gangnam Style: 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

A oto propozycja nowego układu tanecznego: 

Zumba dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA 
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6. Mamy też kilka propozycji wokalno-choreograficznych dla 

sympatyków zespołu Słoneczny Gospel 

Sercem Kocham Jezusa 
https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E 

 

Niebo Jest w Sercu Mym 
https://www.youtube.com/watch?v=OU6hVoYqzls 

 

W Moim Sercu Mieszka Bóg 
https://www.youtube.com/watch?v=eGuZCQG02VQ 
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7. Nie może też zabraknąć oczywiście twórczych i plastycznych 

inspiracji. 

Okulary - wakacyjne plany 

https://www.youtube.com/watch?v=RcUfmvm-lEE 

 

Lot balonem 

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

 

Zamek z piasku 

https://www.youtube.com/watch?v=hTNpX0C1kXA 
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Akwarium ze słoika 

https://www.youtube.com/watch?v=hsB_9MApfTA 

 

8. A gdyby już całkiem Wam się nudziło to na tej stronie znajdziecie 

mnóstwo ciekawych ilustracji do pokolorowania: 

https://www.e-kolorowanki.eu/ 

 

Kochani tym radosnym akcentem oraz miłymi wspomnieniami 

żegnamy się z Wami ! Życzymy Wam bezpiecznych wakacji!!! 

Wychowawcy świetlicy 

 


