
PROPOZYCJE ŚWIETLICOWE 
JANUSZ KORCZAK – PATRON NASZEJ SZKOŁY 

I PSZCZOŁY 
 

Kochani mamy nadzieję, że pięknie uczciliście święto Waszych Mam. W tym 
tygodniu również chcielibyśmy poświęcić zajęcia bardzo ważnej dla nas                          

i naszej szkoły osobie – a mianowicie Januszowi Korczakowi. Nawiążemy też 
do pszczół, które 20 maja i 8 sierpnia obchodzą swój dzień. 

Życzymy miłej i twórczej zabawy. 

 
1.W zeszły wtorek obchodziliśmy Dzień Matki. Najmłodszym proponujemy 
zobaczyć jak ten dzień obchodziła rodzina króliczka Alilo. 

 Króliczek Alilo - Dzień Matki (Bajka) 
https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU 
 

 

2. A teraz pora już przypomnieć sobie kim był Janusz Korczak i dlaczego jest dla 

nas taki ważny. Może niektórzy z Was pamiętają ten filmik, który 2 lata tremu 

nakręciliśmy w naszej szkole. Zobaczcie go jeszcze raz. 

 Film: Janusz Korczak - nasz patron        

https://www.youtube.com/watch?v=ik1Pk_yioks&t=142s
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3. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej – zobaczcie sobie poniższą 

prezentację. 

 Janusz Korczak- prezentacja     

https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8 

 

4. Poćwiczcie swoją pamięć. Poczytajcie mądre myśli naszego patrona. 

Wybierzcie, tę która najbardziej się Wam spodoba. Przepiszcie pięknym pismem 

na kartce. Możecie powiesić sobie tę myśl powiesić na drzwiach i codziennie 

powtarzać – próbując zapamiętać. 

 20 INSPIRUJĄCYCH MYŚLI JANUSZA KORCZAKA:                              

https://ronja.pl/cytaty-korczak/ 

 

5. Janusz Korczak był wielkim obrońcom Praw Dziecka. Znacie je? Pewnie, że 

tak. Nie raz mówiliśmy o nich w naszej szkole. Warto jednak je wciąż 

przypominać. 

 "Wszystko o prawach dziecka" - prezentacja multimedialna 

https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk 
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 Dodatkowo „Prawa dziecka” w piosence Małej Orkiestry Dni Naszych.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

 

6. Janusz Korczak był też autorem książki dla dzieci „Król Maciuś I”. Poniżej 

macie link do bajki animowanej, która powstała na podstawie właśnie tej 

powieści. 

 KRÓL MACIUŚ PIERWSZY | Bajka dla dzieci | Cały film po polsku 

https://www.youtube.com/watch?v=BGCRH6pfMec 

 

 

PSZCZÓŁKI 
20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. Pszczoły przez cały dzień 

zbierają nektar z kwiatów, a potem przerabiają go na miód. Aby tego dokonać, 
każda pszczoła musi wykonać aż tysiące lotów na łąkę i z powrotem, inaczej 
mówiąc, musi odwiedzić 1000-1500 kwiatów. 

Wiosną i latem przy ładnej pogodzie owady te gromadzą kilogramy miodu, 
którymi karmią swoje larwy. Chętnie także same się nim odżywiają. Część miodu 
zabiera człowiek.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
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Te małe owady porozumiewają się między sobą poprzez wykonywanie 
swoim ciałem specjalnych ruchów, jest to tak zwana mowa pszczół. Jeśli, na 
przykład, jakaś zbieraczka odkryje pokaźne źródło kwiatów, to wykonuje ruchy 
odwłokiem – taniec, którym zawiadamia o swoim odkryciu inne pszczoły. Im 
miejsce z pokarmem jest bardziej oddalone, tym wolniej pszczoła tańczy.  

1.Zobaczcie animowane filmiki, w którym odwiedzicie pasiekę i przyjrzycie się 

pracy tych małych owadów: 

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

 Odcinek 2 https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 

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

 

 I wersja filmowa dla starszych. 

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

 

2. A może macie ochotę pograć w grę edukacyjno – ekologiczną? Jeśli tylko Wasi 

Rodzice wyrażą zgodę – zainstaluj grę.        

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proliberis.Pszczoly&hl=pl 
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3. Jeśli masz ochotę wykonać papierową pszczółkę – poniżej znajdziesz filmiki z 

instrukcją: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wqwIoUeKoj0&feature=emb_title 

 

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

 

4. Najmłodsi mogą też jeszcze zobaczyć, co się przydarzyło małej pszczółce. 

 https://www.youtube.com/watch?v=53dE4oz5efw&feature=emb_title 
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5. I na koniec podziałamy trochę z muzyką.  

 Proponujemy, żebyście się trochę poruszali:                                                       

Taniec-  zumba:                                   

https://www.youtube.com/watch?v=UYXd8REhSvA 

 

 Teraz zabawa z rytmem: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1f8o5pYEzw 

 

 A na koniec  muzyka relaksacyjna dobra do nauki:   

https://www.youtube.com/watch?v=UEWkptDfE48  

 

POZDRAWIAMY WAS SERDECZNIE 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 
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