
 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

29 – 31 marca 2021 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tematyka:  

Nasze eksperymenty; Inspiracje na wiosenne prace plastyczne; Wiosenne piosenki; 
Muzyka relaksacyjna; Wielkanoc, gry i zabawy dydaktyczne 

 
ŚWIETLICOWE KALENDARIUM: 

 30 marca 2021 r. –Światowy Dzień Muffinka,  
31 marca 2021 r. – światowy dzień budyniu,  

1 kwietnia 2021 r. – Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Klauna,  
2 kwietnia 2021 r. – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Międzynarodowy 

Dzień Książki dla Dzieci,  
4 kwietnia – Dzień Marchewki,  

5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza, 6 kwietnia – Światowy Dzień Sportu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NASZE EKSPRERYMENTY 
 

poniżej przedstawiamy propozycje prostych eksperymentów, 
które możecie wykonać ze swoimi dziećmi w domu: 

           

         

  



   

 

INSPIRACJE NA WIOSENNO – 

WIELKANOCNE PRACE PLASTYCZNE 

Rozpoczynamy nowy tydzień kolejnymi inspiracjami.  

1) Tym razem zachęcamy do wykonania motylków z kolorowych 
papierów. 

Do wykonania motyli z papieru potrzebujemy: - kolorowy papier 
rysunkowy, - nożyczki, - klej, - sznurek, wstążkę lub drucik kreatywny. 
Wycinamy kwadrat i kółko z kolorowego papieru. Łączymy je klejem,                

a następnie składamy w harmonijkę. Składamy gotową harmonijkę w pół  
i związujemy przez środek sznurkiem, wstążką lub drucikiem kreatywnym. 

Ostatnim krokiem jest rozłożenie skrzydełek motyla. 

 

POMOCNE DO TEJ PRACY ZDJĘCIA – NA NASTĘPNEJ STRONIE 



 

 

 

 

 

https://cloud2x.edupage.org/cloud?z%3AeZpDRv19FRuATpxxco8TB6jwirAZQ90W51bmX9fMLL0S8Gg9t3l8JRZWbNpiKWw7
https://cloud2x.edupage.org/cloud?z%3AmtuH7vgwn2VtEvQF0ZQC9crOGUHxGpclrvz699%2FYU%2BY4VhqFskkA%2BSs536jka1QV


Mamy wiosnę! Przesyłamy Wam kilka bocianich inspiracji.  

                     

              



           



            

              



           



         

Poniżej bocian do wykonania według własnego pomysłu. Można zrobić go techniką wydzieranki, 
wykleić plasteliną, kulkami z bibuły lub pomalować farbami (zachęcamy, aby zamiast pędzla użyć 

palców w celu rozluźnienia mięśni i udoskonalenia sprawności manualnych). Aby pobrać i wydrukować 
obrazek wystarczy kliknąć <pobierz>. 

                                                             

                

                                          <pobierz> 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://cloud1x.edupage.org/cloud?z%3Al7uAXndDvl6JPVq7PfHs9%2B9npZDqXRFPD2Bx54fNGgSLxYTTrrYP6PmzM2dcTZhL


 

Z myślą o młodszych dzieciach przygotowałyśmy obrazki wiosenno- 
wielkanocne do pokolorowania według kodu z sylabami otwartymi. To 
doskonałe ćwiczenie usprawniające koordynację wzrokowo- ruchową! 

Obrazki do pobrania w poniższym linku: 

<pobierz obrazki> 

POCZUJ TO, CZYLI POMYSŁY NA ZABAWY 

SENSORYCZNE  

Pomysły na zabawy sensoryczne z wykorzystaniem domowych 
składników! 

              

  

  

https://www.dropbox.com/s/21ohpg351sf2pym/Wielkanoc%20-%20sylaby%20otwarte%20-%20pokoloruj%20wed%C5%82ug%20legendy.pdf?dl=0&fbclid=IwAR0OfUxOnF6D1_e4GPExDdKPW9hQkzmSuTC08hn3l1uKLxYQW4uQISHxB2A
https://cloud2x.edupage.org/cloud?z%3AfQ5lAtsfdjP0pnpWlvvyU%2Fx8JBSMFmNZ5jGDyFyihnCDEvf2IUx7iqfe1Au4q3NG


    
        

   

  

https://cloud6x.edupage.org/cloud?z%3A5F89S7j4ivq4kHdMFQvhNjYLKWbjBrdEkY3UpaD6%2B9DBwY43wmx3%2BjeEdhYcph6z
https://cloud7x.edupage.org/cloud?z%3AvVvZCjuNzTZ62%2BzfscVVC2TG86gXVUK%2B%2Bpqlulh5Dhh7tpqhiTQEAMpiyCx6kzDv


 

 

POŚPIEWAJ Z NAMI, CZYLI: 

WIOSENNE PIOSENKI 

1) Wiosna, wiosenka               
https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk 

 

 

 

 

 

 

https://cloud2x.edupage.org/cloud?z%3Ac%2BI%2FM7IeLrJCn4FOfai2rjkW8PQDNLdc2pyPvrINbjW6eHP6a6Uv7LiHc3k8AhS%2F
https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk


2) Idzie wiosna                           

https://www.yout
ube.com/watch?v

=4dJqNSI821E 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Wiosenna poleczka 
https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU 

 

 

 

 

 

 

4) Przyszła do nas wiosna 
https://www.youtube.com/watch?v=AjRklvJu7ps 

https://www.youtube.com/watch?v=4dJqNSI821E
https://www.youtube.com/watch?v=4dJqNSI821E
https://www.youtube.com/watch?v=4dJqNSI821E
https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU
https://www.youtube.com/watch?v=AjRklvJu7ps


 

 

 

5) Wiosna w błękitnej 
sukience 

https://www.youtube.com/
watch?v=bO5qbyBVHtA 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Zielona wiosna                  
https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO5qbyBVHtA
https://www.youtube.com/watch?v=bO5qbyBVHtA
https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM


7) ♫ ♫ ♫ Wiosenny rock ♫ ♫ ♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=orGOVcXq-qw 

 

 

 

 

 

8) Idzie wiosna                         
https://www.youtube.com/watch?v=wh_Y_oZ7iS0 

 

 

 

 

 

 

9) Wiktoria Tracz - Uśmiechnięta Wiosna 
https://www.youtube.com/watch?v=n0-Yq-1EilA 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=orGOVcXq-qw
https://www.youtube.com/watch?v=wh_Y_oZ7iS0
https://www.youtube.com/watch?v=n0-Yq-1EilA


10) Chór Bez Batuty - Zakochani na wiosnę 
https://www.youtube.com/watch?v=jPhvf8pAMJM 

 

 

 

 

 

MUZYKA RELAKSACYJNA  

– DAJ SOBIE TE 5-10 MIN NA ODPRĘŻENIE: 

UCHYL OKNO, POŁÓŻ SIĘ NA DYWANIE, 

ZAMKNIJ OCZY I POSŁUCHAJ….. 

1) Muzyka relaksacyjna Tim Janis           
https://www.youtube.com/watch?v=vv1YD596gKM 

 

 

 

 

 

 

2) Radosna gitarowa muzyka relaksacyjna dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPhvf8pAMJM
https://www.youtube.com/watch?v=vv1YD596gKM
https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4


3) 60 min muzyki instrumentalnej do zabawy 
https://www.youtube.com/watch?v=nRtRlmoyfyw 

 

 

WIELKANOC 

1) Tradycje i zwyczaje polskie: WIELKANOC 

https://www.youtube.com/watch?v=mHdsNC4O434 

 

2) Wielkanoc - symbole i tradycje 

https://www.youtube.com/watch?v=7j_ein7ihxs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nRtRlmoyfyw
https://www.youtube.com/watch?v=mHdsNC4O434
https://www.youtube.com/watch?v=7j_ein7ihxs


3) 7 Ciekawych tradycji wielkanocnych ze świata 

https://www.youtube.com/watch?v=2ewyzP7zUyo 

 

4) NAJŁATWEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA Z KOLOROWEGO PAPIERU | 
kolorowe jajko z papieru 

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

 

5) Wielkanocny zając z papieru 

https://www.youtube.com/watch?v=3cJM0JS1mjM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ewyzP7zUyo
https://www.youtube.com/watch?v=OVANOXVQQFo
https://www.youtube.com/watch?v=3cJM0JS1mjM


6) Wielkanocne podstawki pod jajka z papieru 

https://www.youtube.com/watch?v=lg_2NJieIBQ 

 

7) Domek na skale - Wielki Czwartek (film) 

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

 

8) Wielki Czwartek 

https://www.youtube.com/watch?v=omVFO-pCSUE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lg_2NJieIBQ
https://www.youtube.com/watch?v=HzSsNRVGZmE
https://www.youtube.com/watch?v=omVFO-pCSUE


9) Ostatnia wieczerza 

https://www.youtube.com/watch?v=7O5ENyM0lus 

 

10)  Księga Ksiąg. Ostatnia Wieczerza. 

https://www.youtube.com/watch?v=-V5CZIW-S6U 

 

11) Zmartwychwstanie Jezusa 

https://www.youtube.com/watch?v=hIsKS9L4g9w 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7O5ENyM0lus
https://www.youtube.com/watch?v=-V5CZIW-S6U
https://www.youtube.com/watch?v=hIsKS9L4g9w


11) Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

https://www.youtube.com/watch?v=w5Pvh0upQZc 

 

 

 

 

 

 

12) Pasta jajeczna – prosty przepis 

https://www.youtube.com/watch?v=TYLepdAVb80 

 

 
 

 Drodzy uczniowie korzystajcie w wolnym czasie lub 
podczas zastępstw na świetlicy z przygotowanych przez nas 
propozycji zajęć świetlicowych. Wybierajcie te, które Wam 
najbardziej odpowiadają i odsyłajcie do nas poprzez Teams 
lub e-dziennik zdjęcia z Waszymi pracami, nagraniami lub 

wiadomości z uwagami czy spostrzeżeniami. Chcemy Wasze 
prace też prezentować na stronie szkoły czy naszym 

szkolnym facebooku.   Bądźmy w kontakcie! 
 

Pani Mirka i Pan Tomek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5Pvh0upQZc
https://www.youtube.com/watch?v=w5Pvh0upQZc
https://www.youtube.com/watch?v=TYLepdAVb80

