
PROPOZYCJE ŚWIETLICOWE                                                                         
9 – 13 listopada 2020 r. 

Nasi drodzy uczniowie, ponieważ w tym tygodniu obchodzimy ważne dla 

każdego Polaka Święto Narodowe – chcielibyśmy przedstawić Wam 

propozycje nawiązujące do tego święta i naszego kraju. 

 

1. FILMY EDUKACYJNE 

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. 

Abyście lepiej potrafili zrozumieć z jakimi wydarzeniami związane jest to 

Święto – zobaczcie wybrany dla Was materiał filmowy. 

 DLA MŁODSZYCH:                                                                                                                    

Na początku chcielibyśmy Wam przybliżyć postać Józefa Piłsudskiego. 

 Z albumu Dziadka - historia Józefa Piłsudskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=NkE9rno3ggg 

 

 Z albumu Dziadka - marzenia Piłsudskiego o niepodległości Polski 
https://www.youtube.com/watch?v=UZZmMAwTayY 

 

 Z albumu Dziadka - Polska odzyskuje niepodległość 
https://www.youtube.com/watch?v=zKcaWJvvflE 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkE9rno3ggg
https://www.youtube.com/watch?v=UZZmMAwTayY
https://www.youtube.com/watch?v=zKcaWJvvflE


 DLA STARSZYCH 

 HISTORIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W 14 MINUT - film 
dokumentalny https://www.youtube.com/watch?v=R-Odr3tXBJk 

 

 Film: 11 Listopada - Ku Niepodległości 
https://www.youtube.com/watch?v=igVHpCgAKBk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-Odr3tXBJk
https://www.youtube.com/watch?v=igVHpCgAKBk


2. GRA EDUKACYJNA 

Gra edukacyjna Godność, wolność i niepodległość.                                                 

Poznaj historię jak nigdy dotąd. 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 

W grze wybieramy różne misje w różnych okresach historii powszechnej Polski z XX wieku, występują różne 

poziomy edukacji: wczesnoszkolna klasy 1-3,  szkoła podstawowa 4 – 8, szkoła podstawowa. Gra posiada 

ładną oprawę graficzną, wciąga i chce się więcej misji, przy okazji to świetna i atrakcyjna metoda 

przyswajania/utrwalania wiedzy. Występują znane i barwne postacie, w tym mężowie stanu i wielkie 

postacie, jak Jan Paweł II, czy Józef  Piłsudski. Np.: podróżuje się po Polsce „ogórkiem” w różne miejsca, 

gdzie miały miejsce przełomowe wydarzenia, np. do Gdańska, Radomia. Jest wiele ciekawych misji, np. 

misja szpiegowska. Gra opracowana przy merytorycznym wsparciu IPN. 

 

 

 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/


3. ZAŚPIEWAJ Z NAMI 

 Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu dzieci.     
https://www.youtube.com/watch?v=DevmLQmIS7k 

 
 DLA MŁODSZYCH 

 Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

 ZoZi - Co to jest niepodległość? 

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DevmLQmIS7k
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo


 

 Piosenka młodego patrioty - Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

 

 Ojczyzna - Mała Orkiestra Dni Naszych - dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=d-XgcFXrwFg 

 

 DLA STARSZYCH I NIE TYLKO 

Byście choć przez chwilę mogli poczuć się jak na szkolnej akademii. 

 Piosenka: Jest takie miejsce, taki kraj                      
https://www.youtube.com/watch?v=FKsqjXNiOzc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
https://www.youtube.com/watch?v=d-XgcFXrwFg
https://www.youtube.com/watch?v=FKsqjXNiOzc


 Dla Niepodległej szli - Soul Sanok, słowa i muzyka dr Monika Brewczak  
https://www.youtube.com/watch?v=AsVPHrhbP0M 

 

 Rota                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE 

 

 "Póki Polska żyje w nas", w wykonaniu Sabiny Kułak 

https://www.youtube.com/watch?v=vFL5SMqWj1w 

 

 Kto Ty jesteś? słowa: Władysław Bełza; muzyka: dr Monika Brewczak 
https://www.youtube.com/watch?v=I53jV1p5slw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AsVPHrhbP0M
https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE
https://www.youtube.com/watch?v=vFL5SMqWj1w
https://www.youtube.com/watch?v=I53jV1p5slw


 

 Natalia Ciecierska - Rozkwitały Pąki Białych Róż 
https://www.youtube.com/watch?v=jG4cz_0p84Y 

 

 Póki Polska żyje w nas - piosenka patriotyczna (Aleksandra Szczupał)  

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

 

"NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA" - Nadbużańskie słowiki 
https://www.youtube.com/watch?v=fC98b0yOI8k 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jG4cz_0p84Y
https://www.youtube.com/watch?v=VvxSPOGnR-o
https://www.youtube.com/watch?v=fC98b0yOI8k


4. WIRTUALNE WYCIECZKI, CZYLI POZNAJ PIĘKNE MIEJSCA W SWOIM 

KRAJU. 

Wprowadzenie o krajobrazach Polski                       
https://www.youtube.com/watch?v=bl0v3sRN1eA 

 

10 Najpiękniejszych miejsc w Polsce                    
https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q 

 

10 najpiękniejszych miejsc w Beskidzie Śląskim 
https://www.youtube.com/watch?v=oAw4065ulgs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bl0v3sRN1eA
https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9
https://www.youtube.com/watch?v=oAw4065ulgs


10 Tajemniczych miejsc w Polsce                                  
https://www.youtube.com/watch?v=e95949xV92o 

 

5. KRZYŻÓWKI 

 Krzyżówki online https://www.superkid.pl/krzyzowki-online-polska-moja-ojczyzna 

 

 Krzyżówka historyczna 
http://strefanauki.sp2przemkow.pl/myfiles/krzyzowki/historia/6_walka_o_wolnosc.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e95949xV92
https://www.superkid.pl/krzyzowki-online-polska-moja-ojczyzna
http://strefanauki.sp2przemkow.pl/myfiles/krzyzowki/historia/6_walka_o_wolnosc.html


6. TANECZNIE 

 POLSKIE TAŃCE NARODOWE 

 
Polskie tańce ludowe to część naszego dziedzictwa narodowego. Dla 
poszczególnych regionów kraju charakterystyczne są różne tańce narodowe. 
Jest ich pięć: krakowiak, kujawiak, mazur, oberek, polonez.   
Czy wiesz jak wyglądają, jak brzmią, jak się je tańczy?  
 

Krakowiak 

Taniec narodowy mający swoje źródło w regionie krakowskim. Jego nazwa pochodzi z 

XVIII wieku. W tym regionie nazwy tańców były tworzone od miejsca pochodzenia 

(skalbmierzak, proszowiak) lub od metody tańczenia (suwany, mijany, dreptany). 

Krakowiak wyróżnia się żywym, dynamicznym tempem, w takcie 2/4, oraz 

charakterystycznym synkopowym rytmem (przesunięcie akcentu z mocnej części taktu 

na słabą). W początkach swojego istnienia krakowiak był popularny wśród ludności 

wiejskiej, ale z czasem zawitał także pod dachy domów bogatych mieszczan i dworów 

szlacheckich, ogarniając teren całego kraju. Charakterystyczną cechę krakowiaka 

stanowią barwne stroje, które zawsze w szczególny sposób uświetniają tańce 

regionalne. 

 

Zobaczcie jak się tańczy Krakowiaka: 

https://www.youtube.com/watch?v=v5bwS62m_Sk&feature=emb_err_woyt 

 

 
 

Kujawiak 

Taniec narodowy z Kujaw. Tańczony w tempie wolnym lub średnim, w takcie 3/4, 

wyróżnia się rytmem mazurowym. Muzyka charakterystyczna dla kujawiaka jest 

spokojna, miarowa, liryczna, nawet nieco smutna i monotonna, ale z elementami 

dynamicznymi. Kujawiak wiejski to taniec przerywany przyśpiewkami, wyróżniający 

się stopniowymi zmianami tempa – od wolnego po bardzo szybkie. Kujawiak w wersji 

narodowej, tańczony poza kręgiem wiejskim, ma elementy zaczerpnięte z obertasa, 

mazura czy chodzonego. Różni się od wiejskiego tempem i akcentem. Jako polski 

taniec ludowy kujawiak łączy w sobie elementy tańca chodzonego i wirowego. Jego 

największa popularność przypada na przełom XIX i XX wieku. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5bwS62m_Sk&feature=emb_err_woyt


Oto Kujawiak: 

https://www.youtube.com/watch?v=gCUzeo0UPyI&feature=emb_title 

 

 
 

Mazur 

Taniec w żywym, dynamicznym tempie, pochodzący z Mazowsza. Metrum 3/4, 

akcenty w tym tańcu występują często na słabej części taktu. Mazur zadziwia 

bogactwem i różnorodnością elementów. Trzeba przyznać, że liczba figur i szybkie 

tempo to prawdziwe wyzwanie dla tancerzy, którzy muszą wykazać się niezwykłą 

zręcznością, a jednocześnie elegancją i fantazją, gdyż ten taniec narodowy w dużym 

stopniu zależy od własnej inwencji. 

 

Zobaczcie Mazura: 

https://www.youtube.com/watch?v=_mt7J9PmBbU&feature=emb_title 

 

 

 

Obertas, czyli oberek 

Szybki, wesoły, bardzo żywy taniec ludowy, w takcie 3/4. Oberek pojawił się pod 

koniec XVII wieku, a jego nazwa pochodzi od obracania się, które jest głównym 

elementem tego tańca. Zdecydowaną większość stanowią w nim ruchy wirowe, 

tancerze muszą wykazać się szybkością, lekkością, rozmachem. Swoje początki 

oberek prawdopodobnie czerpał z regionu Kujaw, ale szybko rozpowszechnił się w 

całej Polsce, dlatego jego nazwa nie nawiązuje do żadnego z regionów. Inne nazwy 

oberka to: ober, drobny, okrągły, zwijacz. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCUzeo0UPyI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_mt7J9PmBbU&feature=emb_title


Zobaczcie Oberka: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Jwan6tgtt8&feature=emb_title 

 

                                                                                    
Polonez 
Polski taniec narodowy, który zyskał to miano w połowie XVII wieku. Ten taniec miał 

wiele nazw, m.in.: chodzony, łażony, wolny, okrągły, chmielowy. Obecna nazwa 

pochodzi z języka francuskiego: „polonaise” znaczy po prostu „polski”, więc najpierw 

poloneza określano jako „taniec polski”(„dance polonaise”), aż w końcu sam 

przymiotnik „polonaise” sprawił, że zaczęto go nazywać polonezem (XVIII 

w.). Polonez jest tańcem dostojnym i uroczystym, o metrum 3/4. Tancerze wykazują w 

nim opanowanie, spokój, płynność ruchów. Ten taniec narodowy to połączenie 

godności i wytworności, a jednak przy tym nie jest pozbawiony energii i pewnej 

dynamiki. Polonez to taniec dworski, mimo że prawdziwe źródło zaczerpnął z muzyki 

ludowej. W dalszym ciągu tańczy się go w czasie różnych uroczystości, najczęściej 

stanowi część otwierającą zabaw i balów, np. studniówek. 

 

Oto Polonez: 

https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM&feature=emb_title 
 

 
 

 Jak tańczyć poloneza? kroki taneczne 
https://www.youtube.com/watch?v=fbq187-Eqg 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Jwan6tgtt8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fbq187-Eqg


Taniec z flagą - Moją Ojczyzną jest moja Polska 
https://www.youtube.com/watch?v=eRhwsRzEKz0 

 

Taniec z szarfami (Flaga Polski) i "Szara Piechota"  
https://www.youtube.com/watch?v=8jQHsCig-xo 

 

Taniec dla Niepodległej                           
https://www.youtube.com/watch?v=Wdtkksbc7Uw 

 

Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej - Powitanie i pantomima 
https://www.youtube.com/watch?v=z8qRYnEFaEc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRhwsRzEKz0
https://www.youtube.com/watch?v=8jQHsCig-xo
https://www.youtube.com/watch?v=Wdtkksbc7Uw
https://www.youtube.com/watch?v=z8qRYnEFaEc


7. PRACE PLASTYCZNE – INSPIRACJE/WZORY 

 Święto Niepodległości - prace plastyczne    
https://www.youtube.com/watch?v=sCEQ46zg_8A 

 

 kotylion na11 Listopada - Święto Niepodległości 

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

 

Najprostszy kotylion                         
https://www.youtube.com/watch?v=xkgwGi_1X_o 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCEQ46zg_8A
https://www.youtube.com/watch?v=-x_JmELOcKA
https://www.youtube.com/watch?v=xkgwGi_1X_o


8. KULINARNIE 

KUCHNIA POSLKA 

Tradycyjne polskie specjały to prawdziwe bomby kaloryczne, na które warto jednak się 

skusić. Kuchnia polska obfituje w potrawy mięsne przyrządzane na wiele sposobów. 

Szczególnie polecamy takie dania jak: bigos, kotlet schabowy, pierogi czy gołąbki ( kilka 

przepisów poniżej). Polska kuchnia słynie z doskonałego chleba i pysznych kiełbas. 

 

Możecie to zrobić w domu – oczywiście z pomocą rodziców! 

 

Przepis na bigos: 

https://www.youtube.com/watch?v=xbKLPZ89Cnk 

 

 

 

Przepis na ciasto na pierogi: 

https://www.youtube.com/watch?v=IFuxoPCD5BU 

 

 

Przepis na gołąbki: 

https://www.youtube.com/watch?v=HypQGy6UPvs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbKLPZ89Cnk
https://www.youtube.com/watch?v=IFuxoPCD5BU
https://www.youtube.com/watch?v=HypQGy6UPvs


 
 

Kochani! 
 

CZEKAMY NA WIEŚCIE OD WAS! 
 

Chcemy byście do nas pisali! 
Prześlijcie nam zdjęcia wykonanych przez Was prac 

patriotycznych prac plastycznych. 
Pokażcie na zdjęciach jak uczciliście Święto Narodowe w 
domu, czy wywiesiliście flagę lub przypięliście zrobiony 

przez Was kotylion. 
Wykonane przez Was prace można przesyłać do nas ta 

Teamsach lub dzienniku elektronicznym. 
 
 

 

 

Przed nami długi weekend!  
Życzymy miłego odpoczynku z dala od komputerowego monitora! 
Korzystajcie z piękna jesieni i wyjdźcie z rodzicami na spacer, do 

lasu,  parku lub choć na chwilę do własnego ogrodu. 
Oczywiście nie zapominajcie o maseczkach! 

 

 

 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie! 
Wychowawcy świetlicy 


