
PROPOZYCJE ZDALNYCH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

 20 - 22 grudnia 2021 r. oraz 3 – 5 stycznia 2022 r. 

Tematyka: 
Boże Narodzenie; Świąteczne wypieki; Sylwester, życzenia i przysłowia noworoczne; 
Ciekawostki, Manualne prace plastyczne; Bezpieczeństwo podczas zimowej przerwy 
świątecznej i ferii zimowych; Gra w szachy;  
 

Kochani Uczniowie 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.  

Jest to piękny czas, tak bardzo ukochany przez dzieci.  
W najbliższych dniach te właśnie święta będą tematem naszych zdalnych spotkań. 

Przypomnicie sobie także zwyczaje i tradycje związane z tymi cudownymi świętami. 
Zachęcamy Was również do innych naszych propozycji świetlicowych.  

Wszystko po to by się Wam w tym czasie nie nudziło. 
Życzymy miłej zabawy!  

KLIKAJCIE W PODKRESLONE LINKI 
 

BOŻE NARODZENIE – filmy animowane 
1) Cicha Noc: Opowieść o Bożym Narodzeniu - bajka dla dzieci po polsku 
                      https://www.youtube.com/watch?v=OnE1sJd0ZZM 

 

2) Pierwsze Święta Bożego Narodzenia 
https://www.youtube.com/watch?v=LxF9T3-l2Gs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnE1sJd0ZZM
https://www.youtube.com/watch?v=LxF9T3-l2Gs


3) Odcinek specjalny - Boże Narodzenie  
https://www.youtube.com/watch?v=1QKv-KlG0xI 

 

 
 

KOLĘDY I UTWORY ŚWIĄTECZNE 
 

Drodzy uczniowie jesteśmy pewni, że znacie wiele kolęd. Posłuchajcie kilku 
najpiękniejszych. Spróbujcie je też zaśpiewać. 

1) ★ NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE KOLĘDY ★ 
https://www.youtube.com/watch?v=WyGcqQ5YEYI 

 

2 ) Kolędy Zagraniczne ❄    Świąteczne Piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=c6negdQalgI 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1QKv-KlG0xI
https://www.youtube.com/watch?v=WyGcqQ5YEYI
https://www.youtube.com/watch?v=WyGcqQ5YEYI
https://www.youtube.com/watch?v=c6negdQalgI


3) Dzieci śpiewają kolędy 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnuQD5ZdlME 

 

4) Zestaw najpiękniejszych polskich kolęd z tekstem 
https://www.youtube.com/watch?v=3tb4EeyActg 

 

 

5) Arka Noego Koledy - Najlepsze świąteczne piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=JwLoZtnOgPo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnuQD5ZdlME
https://www.youtube.com/watch?v=3tb4EeyActg
https://www.youtube.com/watch?v=JwLoZtnOgPo


ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 
Zachęcamy Was też do świątecznych przygotowań w kuchni.  

1)  PIECZEMY I DEKORUJEMY PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE 
https://www.youtube.com/watch?v=Jmx_sn4TyGQ 

 

2) PIECZEMY ŚWIĄTECZNE CIASTECZKA 
https://www.youtube.com/watch?v=LiMcuzFfBnU 

 

 
Możecie wysyłać do nas poprzez Teams – zdjęcia wykonanych przez Was 

pierniczków. Chętnie zamieścimy je na naszym szkolnym facebooku.  
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jmx_sn4TyGQ
https://www.youtube.com/watch?v=LiMcuzFfBnU


TRADYCJE, OBRZĘDY I POTRAWY WIGILIJNE 
1) 12 Potraw na wigilijny stół. 

https://www.youtube.com/watch?v=AaY__o9gtBQ 

 
 

2) EduKredka - TRADYCJE ŚWIĄTECZNE/Bajka edukacyjna 
https://www.youtube.com/watch?v=NDxbEH8MMFs 

 

3) Wigilia Bożego Narodzenia - co się dzieje tego dnia... 
https://www.youtube.com/watch?v=xDFF4YLvrw0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AaY__o9gtBQ
https://www.youtube.com/watch?v=NDxbEH8MMFs
https://www.youtube.com/watch?v=xDFF4YLvrw0


4) JAK OBCHODZONE SĄ ŚWĘTA BOŻEGO NARODZENIA, W RÓŻNYCH KRAJACH 
ŚWIATA - 10 KRAJÓW 

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

 

 
 
 
 
 

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


ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI 
1) Historia przemiany choinki w drzewko bożonarodzeniowe - legenda o 

choince 

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

 

2) Choinka - drzewo przy żłóbku        
https://www.youtube.com/watch?v=Padf25b69fs 

 

 
 

3) ModraSova - jak powstają bombki  
https://www.youtube.com/watch?v=IIrtz24p9rs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqmrI_a_vZc
https://www.youtube.com/watch?v=Padf25b69fs
https://www.youtube.com/watch?v=IIrtz24p9rs


4) Największa w Europie fabryka bombek. Złotoryja 
https://www.youtube.com/watch?v=KJIdl95r_j8 

 

 
5) Ciekawostki świąteczne  

https://www.youtube.com/watch?v=BZSUrV6cWXY 

 
 

BOŻONARODZENIOWA SZOPKA 
Przed Świętami Bożego Narodzenia corocznie odbywa się w Krakowie 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ. Zobaczcie jakie piękne szopki zostały 
zaprezentowane na zamku w Warszawie. Może to będzie dla Was inspiracją 

do wykonania własnej szopki?  

https://www.youtube.com/watch?v=iDcY3L7BnuI 

https://www.youtube.com/watch?v=9Fveq8vnRis 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Największa
https://www.youtube.com/results?search_query=%23fabryka
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Zlotoryja
https://www.youtube.com/watch?v=KJIdl95r_j8
https://www.youtube.com/watch?v=BZSUrV6cWXY
https://www.youtube.com/watch?v=iDcY3L7BnuI
https://www.youtube.com/watch?v=9Fveq8vnRis


Jeżeli chcesz zrobić szopkę, a nie wiesz jak skorzystaj z podpowiedzi. Poproś 
jednakże kogoś dorosłego o pomoc, ponieważ trzeba będzie skorzystać z 

narzędzi wymagających szczególnej ostrożności np. z nożyka. 

1. https://youtu.be/KMRQkkgPYio 

 

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

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=o_EF8mdqEzY 

 

 

https://youtu.be/KMRQkkgPYio
https://www.youtube.com/watch?v=BjGtryXHbtc
https://www.youtube.com/watch?v=o_EF8mdqEzY


 
 

Jeśli wykonanie takiej szopki jest dla Was za trudne – możecie ją po prostu 
pięknie narysować. Czekamy na Teams na zdjęcia Waszych prac! 

 
Zachęcamy Was również do ułożenia puzzli.  
Będzie to BOŻONARODZENIOWA SZOPKA. 

 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/boze-narodzenie/104247-szopka-

bożonarodzeniowa 
 

Wybierzcie poziom trudności i zacznijcie układać! 
 

 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/boze-narodzenie/104247-szopka-bo%C5%BConarodzeniowa
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/boze-narodzenie/104247-szopka-bo%C5%BConarodzeniowa


SYLWESTER 

Zwyczaje Sylwestrowe / Film edukacyjny 

Zobaczcie sami! 

https://www.youtube.com/watch?v=8ykqtI5a_qU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ykqtI5a_qU


BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZIMOWEJ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ                                       
I FERII ZIMOWYCH 

1) BEZPIECZNE ZABAWY / FERIE ZIMOWE / Film edukacyjny 
https://www.youtube.com/watch?v=hk1W9z-xkX0 

 

 
 

2) Zasady bezpiecznego spędzania ferii 
https://www.youtube.com/watch?v=hn0iKO6sU28 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hk1W9z-xkX0
https://www.youtube.com/watch?v=hn0iKO6sU28


3) Bezpieczeństwo na lodzie - Zasady, które ratują życie 
https://www.youtube.com/watch?v=UiwuXOjfcL0 

 
 

PRACE MANUALNE 
 

Ozdoby i dekoracje świąteczne 
1) JAK ZROBIĆ OZDOBY NA CHOINKĘ 

https://www.youtube.com/watch?v=hYl_t7B7vU0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Aniołki na choinkę ze wstążki satynowej/DIY 

https://www.youtube.com/watch?v=IOtDh8sKneE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UiwuXOjfcL0
https://www.youtube.com/watch?v=hYl_t7B7vU0
https://www.youtube.com/watch?v=IOtDh8sKneE
https://www.youtube.com/watch?v=IOtDh8sKneE


3) Jak zrobić - Łatwa Gwiazdka 3D  
https://www.youtube.com/watch?v=NswvdhMRE94 

 
 

4) Jak zrobić szopkę Bożonarodzeniową z dziećmi  
https://www.youtube.com/watch?v=-4IRzfcbG-o 

 

 
 

5) Jak zrobić prosty żłóbek? 
https://www.youtube.com/watch?v=r8TOAuosxWE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NswvdhMRE94
https://www.youtube.com/watch?v=NswvdhMRE94
https://www.youtube.com/watch?v=-4IRzfcbG-o
https://www.youtube.com/watch?v=r8TOAuosxWE
https://www.youtube.com/watch?v=r8TOAuosxWE


6) Zimowa praca plastyczna,  
https://www.youtube.com/watch?v=-4HtemQrzz8 

 

 
 

7) Pejzaż górski | kolaż 
https://www.youtube.com/watch?v=VlTzWe_ppnE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Zimowy kolaż 
https://www.youtube.com/watch?v=eKrnOrWsU-s 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-4HtemQrzz8
https://www.youtube.com/watch?v=VlTzWe_ppnE
https://www.youtube.com/watch?v=VlTzWe_ppnE
https://www.youtube.com/watch?v=eKrnOrWsU-s
https://www.youtube.com/watch?v=eKrnOrWsU-s


9) Jak zrobić koronę na Trzech Króli z papieru? 
https://www.youtube.com/watch?v=26AIaRU_5eE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przysłowia o Bożym Narodzeniu 
 

 Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem 
przywalone 

 Gdy pola zielone, gdy się Chrystus rodzi, Wielkanocnym Świętom śnieg 
pewnie zaszkodzi 

 Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie 

 Boże Narodzenie po wodzie, to Wielkanoc po lodzie 

 Jak na Boże Narodzenie taje, rzadkie będą urodzaje 

 Zielone Boże Narodzenie a Wielkanoc biała – z pola pociecha mała! 

 Jeśli w polu czarno, gdy się Chrystus rodzi, to będzie biało na lanie, kiedy 
Chrystus zmartwychwstanie 

 Gdy na Gody bardzo biało, wiosną śniegu jest niemało 

 Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, będzie zima długo białą 

 Jaka pogoda w dzień Bożego Narodzenia, taka też będzie od Ignacego (1 
II) po Szymona umęczonego (18 II) 

 Z których stron w Gody wiatry się głoszą, stamtąd do Jana (27 XII) 
deszcze przynoszą 

 W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi 

 Na Boże Narodzenie masz lutego widzenie 

 Gdy w pełni księżyca Gody przypadają, łagodną resztkę zimy z tego 
wysnuwają 

 Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie 

 Gdy w świętą Barbarę gęś po stawie chodzi, w Boże Narodzenie pływać 
po nim się godzi 

https://www.youtube.com/watch?v=26AIaRU_5eE
https://www.youtube.com/watch?v=26AIaRU_5eE
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko


 Gdy na Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie 

 W Boże Narodzenie słonko świeci, tak i tydzień zleci 

 Pogoda na wigilię Narodzenia, do Nowego Roku się nie zmienia 

 Kiedy Gody jasne, to stodoły ciasne 

 Śnieg w Święto Narodzenia, gdy na sady spadnie, kwitnąć będą obficie i 
prostak to zgadnie 

 Królowie pod szopkę, dnia na kurzą stopkę 

 Kiedy Trzej Królowie ciepełkiem obdarzą, to sobie gospodarze o wiosence 
radzą 

 Na Boże Narodzenie weseli się wszystko stworzenie 

 Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała, do Wigilii zima nie nastąpi trwała 

 Od Łucji do Wigilii patrz na dni, o przyszłym roku powiedzą ci 

 Jak na Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima długo powlecze 

 Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie 

 W dzień Adama i Ewy daruj bliźniemu gniewy 

 Jak się Adam z Ewą zgłosi, tak się koniec grudnia nosi 

 Na Adama i Ewy, dobre bydłu i plewy 

 Słota w dzień Adama i Ewy, zabezpiecz od zimna cholewy 

 Koło Ewy noś długie cholewy 

 Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują 

 Adam zmawia na Ewą, na Adama Ewa, a oboje jedli z drzewa 

 Jaki w Wigilię, taki cały rok 

 Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie urodny 

 W Wigilię do południa pogoda jaka, do połowy roku będzie taka 

 W Wigilię deszcz, w długą zimę wierz 

 W Wigilię mróz, będzie siana wóz 

 Wigilia jasna, święty Jan ciemny, obiecują rok przyjemny 

 Jak w Wigilię gwiazdy świecą, kury dobrze jajka niesą 

 Gdy Pasterka jasna, to komórka ciasna 

 W dzień świętego Szczepana rzucają owsem w kapłana 

 Jaka pogoda na Szczepana panuje, taka na luty nam się szykuje 

 Jak przymrozi na Szczepana, będzie wiosna od Damiana (23 II) 

 Pogoda marcowa, taka sama jak i Szczepanowa  

 Na świętego Szczepana bywa błoto po kolana 
 

https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
https://misyjne.pl/?s=boże+narodzenie&post_type=wszystko
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https://misyjne.pl/dzis-wspomnienie-sw-szczepana-pierwszego-meczennika-dlaczego-zginal/
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ZIMA – odpowiedni ubiór 

Wraz z nadejściem zimowych dni należy zadbać o odpowiedni ubiór. Stosowna 
do pogody odzież i obuwie są nie tylko gwarancją naszego komfortu, ale 
zabezpieczeniem przed różnymi chorobami. Obejrzyj film i posłuchaj rad 

skierowanych do dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=6-Rz-2dUZl8 

 

Proponuję Wam zimowe kolorowanki online. 

1. https://www.kolorowankionline.net/zima-jest-tutaj 

2. https://www.kolorowankionline.net/zabawy-z-balwanem 

3. https://www.kolorowankionline.net/balwanek-i-ja 

 

A może macie ochotę posłuchać baśni Braci Grimm pod tytułem „Pani Zima”? 
Posłuchajcie audiobooka. Uruchomcie wyobraźnię.  

Możecie wykonać do tej baśni kolorową ilustrację. 

https://www.youtube.com/watch?v=gVV2_TK-RBk 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-Rz-2dUZl8
https://www.kolorowankionline.net/zima-jest-tutaj
https://www.kolorowankionline.net/zabawy-z-balwanem
https://www.kolorowankionline.net/balwanek-i-ja
https://www.youtube.com/watch?v=gVV2_TK-RBk


GRA W SZACHY 

 

Roszada. Wykorzystaj specyficzną zasadę szachową, aby zabezpieczyć swojego 
króla i zaktywizować wieżę. 

https://www.chess.com/pl/lessons/rozgrywanie-partii/roszada 

Znajdowanie najlepszego posunięcia. W danym momencie partii dostępne są 
dziesiątki posunięć. Jak zdecydować, który jest najlepszy? 

 
https://www.chess.com/pl/lessons/rozgrywanie-partii/znajdowanie-

najlepszego-posuniecia 
 

Rozgrywanie partii. Obejrzyj całą partię szachów z wyjaśnionymi wszystkimi 
posunięciami. 

 
https://www.chess.com/pl/lessons/rozgrywanie-partii/partia-mistrzow 

 

 

https://www.chess.com/pl/lessons/rozgrywanie-partii/roszada
http://https/www.chess.com/pl/lessons/rozgrywanie-partii/znajdowanie-najlepszego-posuniecia
http://https/www.chess.com/pl/lessons/rozgrywanie-partii/znajdowanie-najlepszego-posuniecia
https://www.chess.com/pl/lessons/rozgrywanie-partii/partia-mistrzow


 

 

Kochani Uczniowie! 

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. 

Nowy Rok 2022 nadejdzie już w przyszłym tygodniu. 

Z tej okazji składamy Wam i Waszym Rodzinom najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych, pełnych wzajemnej miłości Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022. 

Pani Mirka Rakus i Pan Tomek Lach 

 


