
PROPOZYCJE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

30 listopada – 4 grudnia  

DZIAŁY TEMATYCZNE: 

I. Wspomnienie dnia Pluszowego Misia. 

II. Barbórka. 

III. Mikołajki. 

IV. Adwentowy czas 

 

I. Wspomnienie dnia pluszowego misia. 

 

26 listopada obchodziliśmy w naszej świetlicy dzień 

Pluszowego Misia.                                   

Z tej okazji raz jeszcze wrócimy do przykładowych zajęć. 

Znajdziecie je na kolejnej stronie. 

 

 

 



1) Miś – praca plastyczna. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/11/dzien-misia-may-mis-i-duzy-mis.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/11/dzien-misia-may-mis-i-duzy-mis.html


2) Piosenka „Pokochaj pluszowego misia”. Wspólny 

śpiew. 

https://www.youtube.com/watch?v=ARizG_GU5B0 

 
Zabawy ruchowe do piosenki: 

 Marsz na palcach z misiem uniesionym nad głową, 

 Bieg z misiem z wysokim unoszeniem kolan, 

 Przekładanie misia pod wysoko uniesionym kolanem, 

 Podskoki z misiem, 

 Chodzenie po linie z misiem, 

 Slalom z misiem, 

 Gra w misia. 

 

3) Piosenki z układami ruchowymi dla dzieci 

 Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek - dla 

najmłodszych                  

https://www.youtube.com/watch?v=nozt3uL8WQs 

 
 Gumi miś: Taniec dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ARizG_GU5B0
https://www.youtube.com/watch?v=nozt3uL8WQs
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4


 
 
 
 

II. Święto górników i hutników - Barbórka 

1) Święta Barbara - z serii "O Świętych dla dzieci" 

https://www.youtube.com/watch?v=K99w62jB2NU 

 

 

 

 

 

2) Grzegorz Poloczek - Patronka Górników        

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

 

 

 

 

3) Święta Barbara- podziemna superbohaterka 

https://www.youtube.com/watch?v=2oc8e6GPy4s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K99w62jB2NU
https://www.youtube.com/watch?v=K99w62jB2NU
https://www.youtube.com/watch?v=qEhashZkzmU
https://www.youtube.com/watch?v=2oc8e6GPy4s


4) Lista Śląskich Szlagierów - Śląskie Bajtle - Walczyk Górniczy 

https://www.youtube.com/watch?v=v6-eQica_4I 

 

 

 

 

 

 

 

5) BARBÓRKA - SERIA: BOLEK I LOLEK WŚRÓD GÓRNIKÓW 

https://www.youtube.com/watch?v=vdZT8T7zCpQ 

 

 

 

 

 

 

6) Barbórka Film https://www.youtube.com/watch?v=juRgesxd4Cw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6-eQica_4I
https://www.youtube.com/watch?v=v6-eQica_4I
https://www.youtube.com/watch?v=vdZT8T7zCpQ
https://www.youtube.com/watch?v=juRgesxd4Cw


 7) A teraz nawiązując do górniczego święta, przeniesiemy 

się na wirtualną wycieczkę do wybranych kopalń. 

 Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach  

https://www.youtube.com/watch?v=L8kcnD4aCIQ 

 

 

 

 

  

 Muzeum Górnictwa Rud Żelaza 

https://www.youtube.com/watch?v=sTgpWJPz2UE 

 

 

 

 

 

 

 Kopalnia soli Wieliczka  

https://www.youtube.com/watch?v=v2natEgltFs 

 

 

 

 

 

 Kopalnia Guido 
zwiedzanie i 

atrakcje dla dzieci w Zabrzu 

https://www.youtube.com/watch?v=sTgpWJPz2UE
https://www.youtube.com/watch?v=v2natEgltFs


https://www.youtube.com/watch?v=eOd6pk5zKfI 

 

 

 

 

8) Skarby w ziemi ukryte 

https://www.youtube.com/watch?v=fgQoV2J9YlE 

 

9) Skąd się wzięła sól w Polsce? Historia kopalni soli w 

Wieliczce https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOd6pk5zKfI
https://www.youtube.com/watch?v=eOd6pk5zKfI
https://www.youtube.com/watch?v=fgQoV2J9YlE
https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY
https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY


9) Zastosowanie WĘGLA KAMIENNEGO 

https://www.youtube.com/watch?v=Smxj27knMFo 

  
  

 10) Jak zrobić czapkę górnika?  

 https://www.youtube.com/watch?v=njuubYZbI0A 

  

  
 11) "Hej w kopalni", piosenka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=y-vyrwPra3c 

 

                                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=Smxj27knMFo
https://www.youtube.com/watch?v=njuubYZbI0A
https://www.youtube.com/watch?v=y-vyrwPra3c


II. 6 GRUDNIA - MIKOŁAJA 

 1) Kim był Św. Mikołaj. 

 Skarby Kościoła 6 grudnia | Św. Mikołaj 

https://www.youtube.com/watch?v=GE5Vr7K3XGw 

 

Święty Mikołaj - z serii "O Świętych dla dzieci"  

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

 

 Poznaj prawdziwą historię św Mikołaja CAŁY FILM 

https://www.youtube.com/watch?v=54yq7WSaTJs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GE5Vr7K3XGw
https://www.youtube.com/watch?v=Wlwymk_RGwA
https://www.youtube.com/watch?v=54yq7WSaTJs


2) Piosenki o Świętym Mikołaju: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI 

 

 Czerwoną czapkę na głowie swojej nosi.. 

https://www.youtube.com/watch?v=rUxC0roYXAw 

 

 To Mikołaj, to Mikołaj 

https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI
https://www.youtube.com/watch?v=rUxC0roYXAw
https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo


 Mój Kochany Mikołaju 

https://www.youtube.com/watch?v=Nhv0hSgetOk 

 

 Mini Mini - Święty Mikołaju - piosenka 

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

 

 Arka Noego - I Ty możesz zostać św. Mikołajem [karaoke] 

https://www.youtube.com/watch?v=1rUkZ7vMXlg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nhv0hSgetOk
https://www.youtube.com/watch?v=wRdBjCK_TwU
https://www.youtube.com/watch?v=1rUkZ7vMXlg


 PIOSENKA O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU 

https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI 

 
 

 A MIKOLAJ PEDZI A MIKOLAJ GNA-FASOLKI 

https://www.youtube.com/watch?v=aLy0DVYuh0s 

 
 

 MIKOŁAJ JEDZIE SAMOCHODEM 

https://www.youtube.com/watch?v=Fomv4mcFX7U 

 
 

 MIKOŁAJ JEDZIE 

https://www.youtube.com/watch?v=3ADdjS4MYro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI
https://www.youtube.com/watch?v=aLy0DVYuh0s
https://www.youtube.com/watch?v=Fomv4mcFX7U
https://www.youtube.com/watch?v=3ADdjS4MYro


3) Mikołajkowo – świąteczne układy choreograficzne 

 dobrym świętym (Mikołaju) - instruktaż tańca 

https://www.youtube.com/watch?v=D5QCRPD_YQw 

 

 ST GOSSIP- Mikołajki (taniec) 

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

 

4) Mikołajkowe prace plastyczne: 

 Święty Mikołaj z tektury 

https://www.youtube.com/watch?v=xB0B7vOsHM0 

 MIKOŁAJ Z ROLKI PAPIERU 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D5QCRPD_YQw
https://www.youtube.com/watch?v=H_uVtnQOuAo
https://www.youtube.com/watch?v=xB0B7vOsHM0
https://www.youtube.com/watch?v=lVr_OJFIr_g


MIKOŁAJ Z PAPIERU 

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

 
MIKOŁAJ WYSZYWANY 

https://www.youtube.com/watch?v=V9Cn2lx6xb4 

 

 
 

 

MIKOŁAJ NA PATYCZKU 

https://www.youtube.com/watch?v=rg6hjFJi5Nw 

 
 

 

SANIE MIKOŁAJA 

https://www.youtube.com/watch?v=1MkDLoqhcmI
https://www.youtube.com/watch?v=V9Cn2lx6xb4
https://www.youtube.com/watch?v=rg6hjFJi5Nw


https://www.youtube.com/watch?v=dX9pTV8nILU 

 

 Lubię Tworzyć - Mikołaj origami 

https://www.youtube.com/watch?v=8D6qo_0Frtc 

 

 Jak zrobić Mikołaja z rolki? 

https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0 

 

 Jak zrobić czapkę Mikołaja z brodą? 

https://www.youtube.com/watch?v=B6zoYTRtLYM 

https://www.youtube.com/watch?v=dX9pTV8nILU
https://www.youtube.com/watch?v=8D6qo_0Frtc
https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0
https://www.youtube.com/watch?v=B6zoYTRtLYM


 

 Jak zrobić Sanie Mikołaja? - Dekoracje świąteczne 

https://www.youtube.com/watch?v=dX9pTV8nILU 

 
 

 MIKOŁAJ Z ROLKI PO PAPIERZE! IDĄ ŚWIĘTA! 

https://www.youtube.com/watch?v=JLZCnV8OoFs 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dX9pTV8nILU
https://www.youtube.com/watch?v=JLZCnV8OoFs


 Mikołaj z rolki lub papieru plus szablon do druku 

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

 

 

 

 

 

 

 

III. ADWENT, RORATY 

 1) [odc. 1] Szkolna 12 - Czym jest adwent? 

https://www.youtube.com/watch?v=9-aTL1jvdCI 

 

 2) Mała Armia Jezusa - Tuż Tuż (oficjalna piosenka na 

Adwent 2017, Arch.Częstochowska) 

https://www.youtube.com/watch?v=-O_j4js5W8Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVr_OJFIr_g
https://www.youtube.com/watch?v=9-aTL1jvdCI
https://www.youtube.com/watch?v=-O_j4js5W8Y


 3) Adwent - postanowienia 

https://www.youtube.com/watch?v=d3rYLqaRz8k 

 

 4) Symbole Adwentu 

https://www.youtube.com/watch?v=d7czfHWNlwc 

 

 5) Adwentowe CZEKADEŁKO dla dzieci - zapowiedź 

https://www.youtube.com/watch?v=zof-5FBZmzg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d3rYLqaRz8k
https://www.youtube.com/watch?v=d7czfHWNlwc
https://www.youtube.com/watch?v=zof-5FBZmzg


  

 6) Adwent, Adwent - piosenka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=0XHDd_VMMu8 

 

 7) Pomysły na adwent z dziećmi 

https://www.youtube.com/watch?v=tlIGbLJh4Io 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0XHDd_VMMu8
https://www.youtube.com/watch?v=tlIGbLJh4Io


 8) Coraz bliżej Święta! Wieńce adwentowe - warsztaty dla 

dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=_Aqa2lbou8Y 

 

 9) Jak zrobić lampion adwentowy dla dzieci? 

 https://www.youtube.com/watch?v=0c1EyjT5oMA 

 

 Jak zrobić lampion adwentowy? 

https://www.youtube.com/watch?v=KHyBKaERGf8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Aqa2lbou8Y
https://www.youtube.com/watch?v=0c1EyjT5oMA
https://www.youtube.com/watch?v=KHyBKaERGf8


 

 Jak zrobić lampion. 

https://www.youtube.com/watch?v=W_pzlBV4-k8 

 

 Lampion z makaronu Lasagne prace plastyczne dla dzieci , 

lampion adwentowy, roraty, lantern. 

https://www.youtube.com/watch?v=qm8ptRyjYt8 

 

 Jak Zrobić LAMPION ADWENTOWY na Roraty 

https://www.youtube.com/watch?v=q5F44NzXhxk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_pzlBV4-k8
https://www.youtube.com/watch?v=qm8ptRyjYt8
https://www.youtube.com/watch?v=q5F44NzXhxk


10) Jak zrobić kalendarz adwentowy 

 Kalendarz adwentowy diy LAST MINUTE! 

https://www.youtube.com/watch?v=0n6TJKR0dio 

 

 

 

 

 

 KALENDARZ ADWENTOWY ❄️⛄️ *łatwy w wykonaniu* 

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

 

 

 

 

 

 

 ❄️ KALENDARZ ADWENTOWY ❄️ 

https://www.youtube.com/watch?v=YhnK26SX-9s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0n6TJKR0dio
https://www.youtube.com/watch?v=TgsgyBwUdAQ
https://www.youtube.com/watch?v=YhnK26SX-9s


 

 KALENDARZ ADWENTOWY DIY DLA BARTOSZA 

https://www.youtube.com/watch?v=x_brCoyc5aw 

 KALENDARZ ADWENTOWY plus mój pierwszy produkt! 

https://www.youtube.com/watch?v=1dv7RL7hc0Y 

 Niesamowite pomysły na kalendarz adwentowy DIY 

https://www.youtube.com/watch?v=dmk6C6JKPdE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy Wam miłego tygodnia i 

twórczej zabawy! 
Wychowawcy świetlicy 

https://www.youtube.com/watch?v=x_brCoyc5aw
https://www.youtube.com/watch?v=1dv7RL7hc0Y
https://www.youtube.com/watch?v=dmk6C6JKPdE


 

 

 

 

 

 

 

 


