
PROPOZYCJE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

1 - 5 Luty 

Drodzy uczniowie przed nami pierwszy tydzień lutego! 

Cieszymy się , że w tym tygodniu z częścią uczniów już możemy 

spotkać się w szkole. Nie zapomnieliśmy jednak o Was, którzy 

zostaliście w domu.  

Dlatego przed Wami – kolejne ciekawe propozycje.  

Mamy nadzieję, że Was zainteresują.  

Pamiętajcie o przesyłaniu do nas – zdjęć Waszych prac. 

 

Tematyka zajęć w tym tygodniu  

Znajomość nazw miesięcy – utrwalenie, śnieg i śnieżynki , sporty zimowe,  

zajęcia ruchowe, ćwiczenia spostrzegawczości, prace plastyczne – 

wycinanki oraz  dla fanów dinozaurów i wozów strażackich, pejzaże 

zimowe, gry i zabawy logiczne,  quizy,  zagadki zimowe, spektakle 

teatralne. 

 

UCZYMY SIĘ PRZEZ ZABAWĘ 

Propozycja dla uczniów młodszych. Poćwiczmy razem nazwy miesięcy: 

 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ – zarejestruj się na stronie pisupisu 

http://pisupisu.pl/ 

http://pisupisu.pl/


CIEKAWOSTKI 

Zima. Jak powstaje śnieg – filmik edukacyjny dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=tcDocaYgq2c&feature=youtu.be 

 

Dla starszych uczniów: Jak powstają płatki śniegu? 

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

 

 

Dla starszych uczniów: Czy płatki śniegu mają taki sam kształt? 

https://www.youtube.com/watch?v=47Zo1bC8Kh8 
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ZIMOWE DYSCYPLINY SPORTOWE 

Sporty Zimowe 

https://www.youtube.com/watch?v=DnlczN9cK6Y 

 

 

 

 

 

 

 

Zimowe sporty olimpijskie 

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

 

 

 

 

 

 

Zimowe dyscypliny sportowe: Top 10 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl2C_ujJQgs 
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Sporty zimowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=6a-FxHh5p_4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak Bezpiecznie Uprawiać 4 Najpopularniejsze Sporty Zimowe 

https://www.youtube.com/watch?v=NMW4DMI54QQ 

 

 

 

 

 

 

Uprawiasz sport zimą? Sprawdź, jak możesz zwiększyć komfort                                     

i bezpieczeństwo 

https://www.youtube.com/watch?v=PBU6kwW56EE 
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Zimowe sporty - jaki rodzaj aktywności fizycznej uprawiać zimą? 

https://www.youtube.com/watch?v=OYwqACI7oXk 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIRACJE PLASTYCZNE 

Zachęcamy do skorzystania z propozycji, inspiracji plastyczno - technicznych, 

które pozwolą  w ciekawy sposób wypełnić czas! 

 

Papierowa wycinanka -  śnieżynka 

https://www.youtube.com/watch?v=Xey9B2pgAvw 
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Jak zrobić śnieżynkę z papieru 

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

 

Różnorodne przepisy na masy plastyczne dla dzieci do wykonania 

samodzielnie w domu, to doskonały przepis na udaną zabawę: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/02/masy-plastyczne-dla-dzieci-diy/ 
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Narciarka - praca plastyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=gxj4_Y-Uhrs 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia plastyczne (Zimowy obrazek) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xb1On9PeDu8 

 

 

 

 

 

 

Pejzaż zimowy 

https://www.youtube.com/watch?v=pe7q87LCdBY 
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Pejzaż zimowy - ruchomy obraz 

https://www.youtube.com/watch?v=q4vyhsdluMc 

 

 

 

 

 

 

Jak namalować zimowy pejzaż? 

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

 

 

 

 

 

 

 

ZABAWY RUCHOWE 

Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci. Zachęcamy do 

skorzystania z przygotowanych przez nas propozycji. 

Rozgrzewka przy muzyce: https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4 
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Na rozgrzewkę – ćwiczenia w języku angielskim z animowaną 
https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk&list=PLD-

MFRMx69csS6yj3LpSBGN1dGJel7Evc&index=3&t=0s&fbclid=IwAR2fQUKNdGt8VJRSx4is

cu_M5s_3qU9Csbay3ttl_SgEs4inJKUaRGy5o20 

 

Zabawa na spostrzegawczość i pamięć wzrokowo - ruchową: 

https://www.facebook.com/kinderkinesiologie/videos/1363217783881059/ 

 

Bieg z przeszkodami 

Czy wiecie, że bieg z przeszkodami można trenować w domu? I to bez 

biegania? Zapraszamy Was do prezentacji przygotowanej przez panią 

Olgę dzięki której będziecie mogli się trochę poruszać bez wychodzenia z 

domu. 

https://view.genial.ly/5ea4182e075c7c0dc007bc6c/horizontal-infographic-

timeline-sport-bieg-z-przeszkodami 
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Dla starszych - JOGA dla początkujących w domu: 

https://www.youtube.com/watch?v=2DGVtQrGtV0 

 

Dla młodszych -  ZABAWA RUCHOWA -  ZRÓB JAK – ZWIERZĘTA 

https://wordwall.net/pl/resource/976622/%c5%9bwietlica/zabawa-ruchowa-zr%c3%b3b-jak-

zwierz%c4%99ta 
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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. 

Zimowe zagadki 

https://www.youtube.com/watch?v=rQI7mcjpQTQ 

 

 

 

 

 

 

Zagadki o zimie 

https://www.youtube.com/watch?v=88Nty_aZRR4 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRZYŻÓWKI :  

https://www.krzyzowki.edu.pl/ 
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ZAGADKI LOGICZNE:  

https://www.youtube.com/watch?v=qXPy3lJOV0I 

 

SUDOKU : https://sudoku.com/pl 

 

ZAGRAJ W UNO!:  https://poki.pl/g/uno-online 
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UCZYMY SIĘ UKŁADAĆ KOSTKĘ RUBIKA KROK PO KROKU: 

https://rcube.pl/jak-ulozyc-kostke-rubika-3x3x3-lbl 

 

ODSZUKAJ PRZEDMIOTY: 

https://i0.wp.com/www.papertraildesign.com/wp-

content/uploads/2019/07/I-Spy-outer-space.jpg 

TEATRALNIE 

Spektakl  „Muzeum skarbów” to spektakl przygotowany 

w wersji filmowej i prezentowany najpierw w formie siedmiu krótkich (około 

10-minutowych) odcinków, a później jako pełnoprawna premiera teatralna 

inspirowana tradycją Teatru Telewizji i Teatroteki. 

Odcinek 1: https://teatrbaj.pl/premiera-muzeum-skarbow-odc-1/ 

Odcinek 2: https://teatrbaj.pl/premiera-muzeum-skarbow-odc-2/ 

Odcinek 3: https://teatrbaj.pl/premiera-muzeum-skarbow-odc-3/ 

Odcinek 4: https://teatrbaj.pl/premiera-muzeum-skarbow-odc-4/ 

Odcinek 5: https://teatrbaj.pl/premiera-muzeum-skarbow-odc-5/ 
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BAJKI O TEMATYCE ZIMOWEJ I SPORTÓW ZIMOWYCH 

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

 

Bolek i Lolek - olimpiada zimowa https://www.youtube.com/watch?v=pmUsOBfFJnw 

 

 

 

 

 

 

 

Bajki o sporcie - Ślady śniegu https://www.youtube.com/watch?v=91-DNrMsnXI 

 

 

 

 

 

 

POZDRAWIAMYWAS SERDECZNIE! 

Pani Mirka Gad i Pan Tomek Lach 
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