
Świetlica 26 – 30 października 
Nasi drodzy uczniowie. Wiemy, że nie jest Wam łatwo i tęsknicie za normalnością i szkołą. 

Musimy to przetrwać! Damy radę! Mamy nadzieję, że już niebawem się spotkamy. 

Tymczasem mamy dla Was mnóstwo ciekawych propozycji by Wam zapewnić dobry 

nastrój, rozrywkę i pomysły na spędzanie wolnego czasu. 

1. Po pierwsze: Przeczytajcie na obrazku poniżej motywatory na ten tydzień. 

 

2. A żeby osłodzić Wam czas mamy dla Was proste przepisy na pyszne babeczki. 

Smacznego! 

PROSTE  PRZEPISY NA BABECZKI: 

https://www.youtube.com/watch?v=jBRJYXJz_s8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBRJYXJz_s8


BABECZKI WANILIOWE: 

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

 

MUFFINY CZEKOLADOWE: 

https://www.youtube.com/watch?v=69UTEdPGZWk 

 

 

3. Sprawdźcie swoją wiedzę i uczcie się rozwiązując quizy. Tym razem o jesieni 
 

 
 Link do quizu: http://www.gralandia.pl/quiz-99.html 

 

 Link do quizu: https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,452807-jesien.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQRBQbuqQiY
https://www.youtube.com/watch?v=69UTEdPGZWk
http://www.gralandia.pl/quiz-99.html
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,452807-jesien.html


 

 Link do quizu: https://samequizy.pl/ile-wiesz-o-jesieni-2/ 

4. Posłuchajcie jesiennych piosenek, możecie nauczyć się tej, która się Wam 
najbardziej spodobała. Jeśli chcecie podzielcie się tym z nami i prześlijcie swoje 
nagrania: 

 Idzie jesień: https://www.youtube.com/watch?v=zHhupPZrkzk 

 

 Jesienna cza cza cza... https://www.youtube.com/watch?v=dgzjLpSwMFo 

 

https://samequizy.pl/ile-wiesz-o-jesieni-2/
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 Jesienny kujawiaczek: https://www.youtube.com/watch?v=EqJkNTF5KfU 

 

 Jesień pędzlem malowała: https://www.youtube.com/watch?v=axB87tn4Qy8 

 

 Jesień to już jesień: https://www.youtube.com/watch?v=AahWMlfsnz0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqJkNTF5KfU
https://www.youtube.com/watch?v=axB87tn4Qy8
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5. Wykonajcie piękne prace plastyczne!!!Mamy dla Was kilka inspiracji! 
Wiemy, że potraficie. Poniżej wspomnienie naszych ostatnich zajęć na 
świetlicy. 

 

Wasze prace. 

 

 14 zabawek z recyklingu 

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

 

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


 Jesienne drzewa - inspiracje plastyczne.  

Link do stronki z instrukcjami jak to zrobić: 
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/10/jesienne-drzewko-pomysly-na-prace-
plastyczne-dla-dzieci.html 

 

 

 

 

 

 

 Jak zrobić LUDZIKI (i nie tylko) z KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI? 

https://www.youtube.com/watch?v=YDTw4SvZCUI 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/10/jesienne-drzewko-pomysly-na-prace-plastyczne-dla-dzieci.html
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 LUDKI Z KASZTANÓW! DIY! WARIACJE OLI! Zrób to sam! 

https://www.youtube.com/watch?v=DnRN3XkvQGQ 

 

6. Ciekawostki!!! 

 Kiedy powstały gry planszowe? 

http://gameplatform.pl/kiedy-powstaly-gry-

planszowe/?fbclid=IwAR1qkQoMxEliA0UIyFylKTWvypOeG_OZPYJeIi281uaJsqVp-Y8fOA3fmgs 

 

 Możecie zrobić własną grę planszową. Zobaczvcie filmik i postępujcie wg. 

Instrukcji:Jak zrobić grę planszową w pudełku po pizzy? 

https://www.youtube.com/watch?v=yHZlTfI47G0&feature=youtu.be 
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7. Wiemy, że lubicie podróżować i zwiedzać świat. Teraz mamy ograniczone 

możliwości by wyjechać na szkolną wycieczkę ale możemy pozwiedzać ciekawe 

miejsca w sposób wirtualny. Zapraszamy! 

 Krajobrazy Polski: https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q 

 

 Wędrówki z mapą – krajobrazy Polski: https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

 

8. Pora na trochę ruchu i tańca.  

 Układ choreograficzny do piosenki IBFF: 

https://www.youtube.com/watch?v=44oyeh93bbk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q
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9. Pamiętajcie też o tych ważnych świętach, które się zbliżają:  

 1 listopada | Uroczystość Wszystkich Świętych 

https://www.youtube.com/watch?v=HEtO7UxfpJk 

 

 Arka Noego - Święty Uśmiechnięty: 

https://www.youtube.com/watch?v=vfkU_6z9Py0 

 

 Nie wiemy czy wiecie ale mamy już nowego Patrona Internautów. 

W bazylice św. Franciszka w Asyżu odbyła się beatyfikacja zmarłego w 2006 r. w 

wieku 15 lat na białaczkę Włocha Carlo Acutisa. Nazywany jest pierwszym 

patronem pokolenia millenialsów i geniuszem internetu, który uważał za 

narzędzie szerzenia wiary. 

https://www.youtube.com/watch?v=hWDUAg7ylUA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HEtO7UxfpJk
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https://www.youtube.com/watch?v=hWDUAg7ylUA


Carlo Acutis - 15 latek, który został beatyfikowany 10 października 2020 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs 

 

Carlo Acutis – gazetka ścienna na górnym korytarzu w naszej szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs


 Św. Stanisław Kostka – patron młodzieży  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A dla nieugiętych – mamy quizy o świętych  

Quiz o świętych. Czy poznasz świętego po opisie?                     

https://stacja7.pl/quizy-stacji7/quiz-o-swietych-czy-poznasz-swietego/ 

QUIZ: Jak dużo wiesz o świętych? 
https://dziennikzachodni.pl/quiz/2645,quiz_jak_duzo_wiesz_o_swietych,q,t.html 

Quizy: Atrybuty świętych                                                         
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,7923a7-atrybuty_swietych.html 
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NO I JAK WAM POSZŁO??? 

 

Pamiętajcie, że jeśli macie jakiś kłopot, pytanie.  

Możecie pisac do nas bezpośrednio na e-dzienniku. 

Bądźcie z nami w kontakcie! 

Wysyłajcie zdjęcia prac, komentarze. 

Trzymacie się zdrowo i kolorowo! 

Pozdrawiamy! 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 


