
 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

19 – 23 kwietnia 2021 r. 

 

 
Tematyka: 

kalendarium pogodowe, kultura ludowa, domowa zabawa w teatr, 

prace manualne, czyli zrób to sam, puzzle online, układy taneczne, 

, niezwykłe miejsca, 19 kwietnia 2021 r. – Dzień Czosnku, Dzień 

Rowerowy, 20 kwietnia 2021 r. – Dzień Pracownika Przemysłu 

Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego, 21 kwietnia 2021 r. – 

Parilia - święto założenia Rzymu 22 kwietnia 2021 r. - Dzień Ziemi, 

Dzień „Fasolkowych” Cukierków Jelly Bean, 23 kwietnia 2021 r. – 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Geografa, Dzień 

Języka Hiszpańskiego, Dzień Języka Angielskiego,  

 

https://cloud6x.edupage.org/cloud?z:f4mpM3lvPQFJxFeBlNP/DX3yF2b8pqM4KBbaKz976kN17whS3WPHUlyRHhBUT5Qv


KULTURA LUDOWA 

Proponujemy Wam byście w tym tygodniu swój wolny czas przeznaczyli 
na tematykę ludową. Na co dzień nie zajmujemy się tym, chyba że ktoś 

jest pasjonatem. Zachęcam Was do obejrzenia prezentacji 
przedstawiającej stroje ludowe z różnych regionów Polski. 

https://youtu.be/UgUs7-Yaj04 

 

W Polsce mamy dwa bardzo duże zespoły folklorystyczne,które rozsławiły 
nasze polskie tańce i pieśni na całym świecie. Jeden z nich to 

„MAZOWSZE”, drugi „ŚLĄSK”. Zapraszam Was na krótki występ zespołu 
„MAZOWSZE”. 

https://youtu.be/OeQ6jYzt6cM 

 

A teraz na chwilę spotkajmy się z artystami zespołu „ŚLĄSK”. 

https://youtu.be/0v_dEIqiRew 

 

https://youtu.be/UgUs7-Yaj04
https://youtu.be/OeQ6jYzt6cM
https://youtu.be/0v_dEIqiRew


Zapraszam Was również do układanek online. Wybierzcie dowolny strój 
ludowy i spróbujcie z pomieszanych części złożyć poprawną całość. 

https://polalech.pl/gry-edukacyjne-puzzle.htm 

 

 

A może warto nauczyć się przyśpiewki ludowej? Spróbujcie! 

dla młodszych 

https://youtu.be/HgQ_Yvbgtxc 

 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" – Karolinka   
https://www.youtube.com/watch?v=67OXwHf_EU8 

 

dla starszych                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=ds9du-A5gn0 

 

 

https://polalech.pl/gry-edukacyjne-puzzle.htm
https://youtu.be/HgQ_Yvbgtxc
https://www.youtube.com/watch?v=ds9du-A5gn0


ZABAWA W TEATR 

Teatr ze skarpetek 

W co się bawią dzieci, kiedy pada deszcz? Dzisiaj proponuję Wam zabawy 

na deszczowe dni. Mam nadzieję, że nie będzie ich za dużo, ale lepiej być 

przygotowanym. Nie potrzeba do tego specjalnych materiałów. 

Wystarczą przedmioty codziennego użytku, aby zapewnić sobie dzień 

pełen wrażeń. Dziurawe lub samotne skarpetki znajdą się chyba w każdej 

górze prania. Guziki mogą być oczami postaci grających w skarpetkowym 

teatrze. Kilka nici, wstążek, sznurków… Może rodzice zrobią 

przedstawienie dla dzieci, a potem dzieci dla rodziców? 

Mapet ze skarpety – pies 

https://www.youtube.com/watch?v=_Vtf6UI6tLA 

 

Jak zrobić pacynki ze skarpetek                     
https://www.youtube.com/watch?v=61mb-0NZwGA 

 

Domowy teatr na kwarantannie https://www.youtube.com/watch?v=16ozbNB_G-g 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Vtf6UI6tLA
https://www.youtube.com/watch?v=61mb-0NZwGA
https://www.youtube.com/watch?v=16ozbNB_G-g


PRACE MANUALNE  

czyli zrób to sam 
 

1) Jak zrobić Kota z Kartonu i Wełny 
https://www.youtube.com/watch?v=SAX5UeNO84k 

  
 

2) Jak zrobić Wieniec z Papierowych Gerber  
https://www.youtube.com/watch?v=PVgWBSbuefQ 

 
 

3) Jak zrobić ramki z tekturki 

https://www.youtube.com/watch?v=iqLs5NXGRUc 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SAX5UeNO84k
https://www.youtube.com/watch?v=PVgWBSbuefQ
https://www.youtube.com/watch?v=iqLs5NXGRUc


4) Jak zrobić ażurową ramkę na zdjęcie?  

https://www.youtube.com/watch?v=K_zUx4I5jxI 

 

 

5) Zabawka z plastikowej butelki.  

https://www.youtube.com/watch?v=_dMK2jqwykM 

 
6) Rysujemy proste kwiaty - stokrotka, chabry, słonecznik 

https://www.youtube.com/watch?v=HVMty_egdt0 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K_zUx4I5jxI
https://www.youtube.com/watch?v=_dMK2jqwykM
https://www.youtube.com/watch?v=HVMty_egdt0


7) Jak zrobić Kwiaty z Pasków Papieru  

https://www.youtube.com/watch?v=KZg6BE0FvJY 

 

SADZIMY ROŚLINKI                                                                                       

czyli stwórz swój własny zielony kącik w domu 

Jak wyhodować i zasadzić awokado z pestki? 

https://www.youtube.com/watch?v=J5qR86Z8pXI 

 

A jeśli chcecie widzieć efekty szybciej to polecamy próbę wyhodowania 
drzewka cytrynowego                    

https://www.youtube.com/watch?v=rWkQ6U2S-MY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZg6BE0FvJY
https://www.youtube.com/watch?v=J5qR86Z8pXI
https://www.youtube.com/watch?v=rWkQ6U2S-MY


i troszkę szybsza instrukcja Kuby 

https://www.youtube.com/watch?v=DHSeEBqjM4s 

 

Jeśli Was to zainteresowało to zobaczcie więcej takich ogrodniczych 

sztuczek na domowe hodowle roślin w linku poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=nt6uNIDZc5E 

UKŁADY TANECZNE 

1) Nauka układu tanecznego - Cleo DOM 
https://www.youtube.com/watch?v=mieKLPWnyBA 

 
 

2) Nauka układu tanecznego - Ramię w ramię 

https://www.youtube.com/watch?v=cvF3dHhaU8M 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DHSeEBqjM4s
https://www.youtube.com/watch?v=nt6uNIDZc5E
https://www.youtube.com/watch?v=mieKLPWnyBA
https://www.youtube.com/watch?v=cvF3dHhaU8M


3) KIDS 8/10 ANS - Alvaro Soler "Sofia" 

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

 

4) LEKCJA TAŃCA DLA DZIECI  
https://www.youtube.com/watch?v=AsCTRrcz0xE 

 

INTERESUJĄCE MIEJSCA 

1) KRAINA SANU 

https://www.youtube.com/watch?v=YyUG-Syvd9M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI
https://www.youtube.com/watch?v=AsCTRrcz0xE
https://www.youtube.com/watch?v=YyUG-Syvd9M


2) Jordanów - "zielone miasteczko" 

https://www.youtube.com/watch?v=XWgD9-5UUfo 

 
3) Maków Podhalański - hafciarskie miasteczko.. 

https://www.youtube.com/watch?v=8t16_5i6Cn4 

 
 

4)Karkonoski Park Narodowy - Parki Narodowe w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=tpFxCYdF_9o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XWgD9-5UUfo
https://www.youtube.com/watch?v=8t16_5i6Cn4
https://www.youtube.com/watch?v=tpFxCYdF_9o


19 kwietnia 2021 r. – Dzień Czosnku, Dzień Rowerowy 
 

1) Nietypowe święta - Dzień Czosnku 

https://www.youtube.com/watch?v=PJH0EqJGZ4Y 

 
 

2) Historia rowerów od średniowiecza po dzień dzisiejszy 

https://www.youtube.com/watch?v=h2Y4L60RjAE 

 
 

3) Światowy Dzień Roweru 

https://www.youtube.com/watch?v=iWnMB-6BZhI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJH0EqJGZ4Y
https://www.youtube.com/watch?v=h2Y4L60RjAE
https://www.youtube.com/watch?v=iWnMB-6BZhI


20 kwietnia 2021 r. – Dzień Pracownika Przemysłu 

Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego 

1) „Szkoła dla rynku pracy" - branża włókienniczo-odzieżowa i 

skórzana                       

https://www.youtube.com/watch?v=ha6eb4h-Dhc 

 

 

2) TECHNIK PRZEMYSŁU MODY 

https://www.youtube.com/watch?v=rO1RXBDVB-Y 

 
 

3) Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 

https://www.youtube.com/watch?v=08eWuReSPKA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ha6eb4h-Dhc
https://www.youtube.com/watch?v=rO1RXBDVB-Y
https://www.youtube.com/watch?v=08eWuReSPKA


 

 
4) Film prezentujący zawód technik technologii odzieży 

https://www.youtube.com/watch?v=0FaEDD7I8M0

  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0FaEDD7I8M0
https://www.youtube.com/watch?v=0FaEDD7I8M0


5) Film prezentujący zawód krawiec 

https://www.youtube.com/watch?v=w91j43ttYxI 

 

21 kwietnia 2021 r. – Parilia - święto założenia Rzymu  

Według legendy, Romulus założył miasto Rzym w dniu 21 kwietnia 753 

p.n.e. 

1) Powstanie RZYMU 

https://www.youtube.com/watch?v=6bTRS82mnmM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w91j43ttYxI
https://www.youtube.com/watch?v=6bTRS82mnmM


2) Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu  

https://www.youtube.com/watch?v=huAa5gH63J4 

 
3) Krótka historia starożytnego Rzymu. 

https://www.youtube.com/watch?v=NKVr4Byy0PU 

 
 

4) Legenda o powstaniu Rzymu 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=huAa5gH63J4
https://www.youtube.com/watch?v=NKVr4Byy0PU
https://www.youtube.com/watch?v=MmLAFoMvyJY


6) Był Sobie Człowiek - Cesarstwo Rzymskie (Wyciąg) 

https://www.youtube.com/watch?v=rycQ-oADVC4 

 

22 kwietnia 2021 r. - Dzień Ziemi 

1) EduKredka – DZIEŃ ZIEMI 

https://www.youtube.com/watch?v=kdSG0TK7kBc 

 
 

2) Dzień Ziemi / Film dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=bUvllIqEX-U 

 
 

3) Dzień Ziemi 2021                   

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=rycQ-oADVC4
https://www.youtube.com/watch?v=kdSG0TK7kBc
https://www.youtube.com/watch?v=bUvllIqEX-U
https://www.youtube.com/watch?v=0sTVvcTiQqs


4) Odpady – segregacja śmieci, recykling, dzień ziemi – film edukacyjny 

dla dzieci – lekcja po polsku 

https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE 

 
5) Dzień Ziemi - jak dbać o naszą planetę? 

https://www.youtube.com/watch?v=WqBB4CXrZwM 

 
6) Dzień Ziemi z Panem Nauczanką [Film Edukacyjny dla Dzieci] 

https://www.youtube.com/watch?v=1u4lDNxtADk 

 
 

7) Dzień Ziemi 

https://www.youtube.com/watch?v=1g38Jyy94qE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE
https://www.youtube.com/watch?v=WqBB4CXrZwM
https://www.youtube.com/watch?v=1u4lDNxtADk
https://www.youtube.com/watch?v=1g38Jyy94qE


22 kwietnia 2021 r. - Dzień „Fasolkowych” Cukierków 

Jelly Bean 
1) JELLY BELLY CHALLENGE - MY3 vs FASOLKI WSZYSTKICH 

SMAKÓW My3 - TV dla Dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=bquX4aRJ5EY 

 
 

23 kwietnia 2021 r. – Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich 
https://www.youtube.com/watch?v=Ppwlh7YbqqI 

 
 

23 kwietnia 2021 r. - Dzień Geografa 
1) Dzień Geografa & Dzień Ziemi  

https://www.youtube.com/watch?v=cMiw_Gsk15k 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bquX4aRJ5EY
https://www.youtube.com/watch?v=Ppwlh7YbqqI
https://www.youtube.com/watch?v=cMiw_Gsk15k


23 kwietnia 2021 r. - Dzień Języka Hiszpańskiego            

i  Języka Angielskiego 
1) Język hiszpański                     

https://www.youtube.com/watch?v=uG24V8q65Ds 

 
2) Dzień języka hiszpańskiego 

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

 
3) Taniec Hiszpański w wykonaniu "Koła tanecznego" 

https://www.youtube.com/watch?v=WGerenIuQ1o 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uG24V8q65Ds
https://www.youtube.com/watch?v=oQrpzZoiMUQ
https://www.youtube.com/watch?v=WGerenIuQ1o


4) Dzień języka angielskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=qDYPIm37EV8 

 
 

5) Choreografia - Walc angielski  
https://www.youtube.com/watch?v=44pEvFvxuLs 

 
 

6) Walc Angielski - krok podstawowy + rozgrzewka  

https://www.youtube.com/watch?v=bgI91wK2BQk 

 
 

Drodzy Uczniowie  

dziękujemy, że piszecie do nas i wysyłacie swoje prace. 

Zaprezentujemy je tutaj w formie galerii już w przyszłym 

tygodniu. Bądźmy w kontakcie! 

Życzymy słonecznego i uśmiechniętego tygodnia! 

Pani Mirka i Pan Tomek 

https://www.youtube.com/watch?v=qDYPIm37EV8
https://www.youtube.com/watch?v=44pEvFvxuLs
https://www.youtube.com/watch?v=bgI91wK2BQk

