
 

FOT. A. KOTARSKA 



W świetlicy dobrze się bawimy :)  



Relaks na sali gimnastycznej. 







Odrabianie pracy domowej,  
karty pracy. 

Zabawy ruchowe w sali 
gimnastycznej. 



Innowacja pedagogiczna-zajęcia komputerowe e-paint  

Krople wody w edytorze graficznym Paint  

Miasto w edytorze graficznym Paint  



Biblioteczny konkurs Walentynkowy  

„List do ukochanej książki” 

 

Wyróżnienie 

II miejsce 



"GÓRA GROSZA"  



 
Film edukacyjny „Wiosna” –https://www.youtube.com/watch?v=B-
6Dt_RkRAU 
Prezentacja o wiośnie 
https://www.facebook.com/emilia.skrodzka/videos/3885533461531069 
Film edukacyjny o Marzannie, 
https://www.youtube.com/watch?v=1Q2lpbSCl9M 
Piosenka: Pachnąca wiosna - 
https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y 
Taniec przy muzyce dla dzieci - Zumba kids dla dzieci:   
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
Bajka edukacyjna do posłuchania „ Bubu i Pani Wiosna” (Superkid) 
 
 

Temat tygodnia: „Wiosna, ach to ty!” 

https://www.youtube.com/watch?v=B-6Dt_RkRAU
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  Karty pracy: 
 
- Motylek (lustrzane odbicie), 
- Widzę, słyszę, piszę (orientacja przestrzenna), 
- Wiosna ( łamigłówki), 
- Kodowanie,                                                              
- Wiosenne kwiaty (ćwiczenia  grafomotoryczne), 
- Quiz wiosenny . 
 
 
 

Propozycja pracy plastycznej   

”Wiosenny bukiet z rolki”- 
https://www.youtube.com/watch?v=Z

sAMDJv7P0E  

https://www.youtube.com/watch?v=ZsAMDJv7P0E
https://www.youtube.com/watch?v=ZsAMDJv7P0E


Opis przebiśniegu –  
Uzupełnij brakujące wyrazy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bl1jdiNtNk 

Jak zrobić przebiśnieg? –  
propozycja pracy plastycznej 

https://learningapps.org/1410781 



Pani Wiosna - wiosenny escape room  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScinF9YROri7Vc9s
kvPd_GqrI6QK07kxuT4WML8TsqRG_47YA/formResponse 

https://wordwall.net/resource/6979912/wykre%c5%9blanka 

Wiosenna wykreślanka 



Twórcze prace plastyczne  

Żabka-płaskie origami  

Wiosenne kwiaty  



Etap nr 1 ! - 
"Wiosenne kotki"- BAZIE.     



Etap nr 2 !- BIBUŁKARSTWO - kwiaty w kolorach wiosny.  



FINAŁ !!! - PALMA WIELKANOCNA  







Zabawy matematyczne  

I  

polonistyczne  



,,W marcu jak w garncu” – zajęcia tematyczne 

,,Pani wiosna” kolorowanka XXL – praca grupowa 
Lapbook wiosenny 



Magia teatru 

Jak powstaje spektakl teatralny? 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

Król Bul – Teatr Puszek 
https://www.youtube.com/watch?v=a1Ox_
pD7nXw 

https://docplayer.pl/202000585-Co-to-jest-teatr-material-
zawiera-4-ilustracje-fotografie-obrazy-rysunki-13-cwiczen-w-
tym-3-interaktywne.html 

Gaśnie światło 
bardzo 
powoli.    
Budzi 
śpiące w kątach reflektory. 
A kurtynę, 
miękką jak aksamit, 
- niby grzywkę - 
z oczu nam odgarnia 
czyjaś ręka 
cicha, niewidzialna. 
I muzyka,    
wokół nas zakwita, 
choć nie widać żadnego muzyka. 
Światłem, gwarem 
wypełnia się scena. 
To początek 
Wielkiego Patrzenia. 

"Teatr" Ewa Skarżyńska 

 
Edukacja zdalna 
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Nauka zdalna  

                                             Temat tygodnia: Magia teatru  
 

22 marca- Światowy Dzień Wody-film edukacyjny   

Eksperyment pt. „Wędrująca woda” 
https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 
 

TEATR (learningapps.org)-pasujące pary na obrazie 

Osoby pracujące w teatrze-Quiz OSOBY PRACUJĄCE W TEATRZE - Teleturniej (wordwall.net) 

Kto pracuje w teatrze?  

Woda -znajdź pary WODA (learningapps.org)  

(353) Światowy Dzień Wody z PAH - YouTube  

Magia teatru by Katarzyna Porada on Genially -prezentacja multimedialna  

https://learningapps.org/view907928 -
połącz pojęcie z jego objaśnieniem  

https://learningapps.org/watch?v=peiv2jkpj01  

Zabawy polonistyczne- wpisz słowo KLASA 
2: Wpisz słowo - poziom 3 (pisupisu.pl)  

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44
https://learningapps.org/10044432
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W teatrze - Znajdź słowo (wordwall.net)  
W teatrze - Anagram (wordwall.net)  

Jak zrobić marionetkę?   
https://www.youtube.com/watch?v=e6jY1I0Uff4&t=7s  

Skarpetkowa pacynka w 5 minut   
(353) Skarpetkowa pacynka w 5 minut | Zaradni Rodzice - YouTube  

(355) Z wizytą w teatrze lalek - Marek Koziarczyk, Wrocławski Teatr Lalek - YouTube  

W co się ubrać do opery ?  
Poniżej krótka bajka edukacyjna  
https://www.youtube.com/watch?v=TDWDr-SWafE  
Idziemy do teatru  
Kot Budzik wybiera się do Teatru Lalka w Warszawie, a przy okazji dowiaduje się, jak zachowywać się 
w takim miejscu. Kot i krasnoludek postanawiają wystawić własne przedstawienie  
https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-teatru,18811003  
 
Zachowanie w teatrze - Prawda czy fałsz (wordwall.net)  
Bon ton w teatrze - Teleturniej (wordwall.net)  

Nauka zdalna  
Temat tygodnia: Magia teatru 

Zabawy ruchowe.Zakręć kołem i wykonaj ćwiczenie 😊 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-
w-domu-%c4%87wiczenia 

Różnica temperatur (matzoo.pl)-gra matematyczna  
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Zachęcam Was do wspólnej zabawy i nauki  
• W co się ubrać do opery ? 

• Poniżej krótka bajka edukacyjna 

• https://www.youtube.com/watch?v=TDWDr-SWafE 

Jak należy zachować się w teatrze? 

• https://www.youtube.com/watch?v=yAl1yj_aWKc 

https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-
teatru,18811003 

Kto pracuje w teatrze? – film edukacyjny 
https://www.youtube.com/watch?v=wnAe_R4mmoE 

Obejrzycie widowisko bajkowe pt.,,Calineczka”. 
https://www.youtube.com/watch?v=r_2VJKlCNNw 
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Edukacja zdalna. 

Zespół Downa – prezentacja w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Zespołem Downa. 

Teatr – wykreślanka wyrazowa: Znajdź 10 słów kojarzących się z teatrem - wersja łatwiejsza - Znajdź słowo (wordwall.net) 

Teatr (learningapps.org) 

Quiz teatralny: OSOBY PRACUJĄCE W TEATRZE - Teleturniej 
(wordwall.net) 

Kurczakowa pacynka 

https://wordwall.net/pl/resource/2102768/polski/znajd%c5%ba-10-s%c5%82%c3%b3w-kojarz%c4%85cych-si%c4%99-z-teatrem-wersja
https://wordwall.net/pl/resource/2102768/polski/znajd%c5%ba-10-s%c5%82%c3%b3w-kojarz%c4%85cych-si%c4%99-z-teatrem-wersja
https://wordwall.net/pl/resource/2102768/polski/znajd%c5%ba-10-s%c5%82%c3%b3w-kojarz%c4%85cych-si%c4%99-z-teatrem-wersja
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Zabawa cieniami. 

Jak na cenie grają cienie?-  Fantastyczny pokaz cieni  Teatr cieni 

Spektakl malowany solą: PIĘKNO RYSOWANE SOLĄ  

Malowanie piaskiem - Pokaz rysowania solą Magdalena Suszek-Bąk  Rysowane piaskiem 
Magdalena Suszek-Bąk 

Wielkanocne zwyczaje w Małopolsce: Wielkanocne zwyczaje w 
Małopolsce  I na Kaszubach JASTRË - CZYLI WIELKANOC NA KASZUBACH 

Wielkanocna krzyżówka: https://wordwall.net/pl/resource/13570372 
 

Wielkanocne anagramy: Ułóż prawidłowo litery - Anagram (wordwall.net) 

https://www.youtube.com/watch?v=gtiJ-fDePyM
https://www.youtube.com/watch?v=gtiJ-fDePyM
https://www.youtube.com/watch?v=gtiJ-fDePyM
https://www.youtube.com/watch?v=SdR-t3F18Ro
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https://www.youtube.com/watch?v=CnAt2liKFj0
https://www.youtube.com/watch?v=omOp4ZEdcZ0
https://www.youtube.com/watch?v=omOp4ZEdcZ0
https://www.youtube.com/watch?v=omOp4ZEdcZ0
https://www.youtube.com/watch?v=yN0bLjvlle8
https://www.youtube.com/watch?v=yN0bLjvlle8
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https://www.youtube.com/watch?v=yN0bLjvlle8
https://www.youtube.com/watch?v=tqQR48qNjT8
https://www.youtube.com/watch?v=tqQR48qNjT8
https://www.youtube.com/watch?v=ZEfNW1ISEcs
https://www.youtube.com/watch?v=ZEfNW1ISEcs
https://www.youtube.com/watch?v=ZEfNW1ISEcs
https://www.youtube.com/watch?v=ZEfNW1ISEcs
https://wordwall.net/pl/resource/13570372
https://wordwall.net/pl/resource/13681949/polski/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-prawid%c5%82owo-litery
https://wordwall.net/pl/resource/13681949/polski/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-prawid%c5%82owo-litery
https://wordwall.net/pl/resource/13681949/polski/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-prawid%c5%82owo-litery
https://wordwall.net/pl/resource/13681949/polski/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-prawid%c5%82owo-litery


NAUKA ZDALNA 

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych 

Proponowane działania: 
-film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg 
- wielkanocny escape  room  https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382  
- propozycja udziału w świetlicowym konkursie "Wielkanocny przepis" 
-wielkanocne memory https://learningapps.org/10261330  
- zagadki 
wielkanocne https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki  
 

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://learningapps.org/10261330
https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki
https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki
https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki


(360) EduKredka – Tradycje Wielkanocne / Film 
edukacyjny #DLADZIECI #11 - YouTube  

Wielkanocny escape room by marartbart on Genially  

WIELKANOC (learningapps.org)-grupowanie   

Wielkanocne memory (learningapps.org) 

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://view.genial.ly/6058aef42bffb10d74fee382
https://learningapps.org/10579681


Sudoku emotikony by A.Jeleń on Genially 

Zajączek ze skarpetki - YouTube  
Wielkanoc - Krzyżówka (wordwall.net)  

Wielkanocne zagadki - Połącz w pary (wordwall.net)  

https://view.genial.ly/5ebaa914bdaf590d71d591df/interactive-content-sudoku-emotikony
https://view.genial.ly/5ebaa914bdaf590d71d591df/interactive-content-sudoku-emotikony
https://view.genial.ly/5ebaa914bdaf590d71d591df/interactive-content-sudoku-emotikony
https://view.genial.ly/5ebaa914bdaf590d71d591df/interactive-content-sudoku-emotikony
https://view.genial.ly/5ebaa914bdaf590d71d591df/interactive-content-sudoku-emotikony
https://view.genial.ly/5ebaa914bdaf590d71d591df/interactive-content-sudoku-emotikony
https://view.genial.ly/5ebaa914bdaf590d71d591df/interactive-content-sudoku-emotikony
https://view.genial.ly/5ebaa914bdaf590d71d591df/interactive-content-sudoku-emotikony
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://wordwall.net/pl/resource/1155830/%c5%9bwietlica-szkolna/wielkanoc
https://wordwall.net/pl/resource/1155830/%c5%9bwietlica-szkolna/wielkanoc
https://wordwall.net/pl/resource/1155830/%c5%9bwietlica-szkolna/wielkanoc
https://wordwall.net/pl/resource/1155830/%c5%9bwietlica-szkolna/wielkanoc
https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki
https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki
https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki
https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki


 Gra online  
https://learningapps.org/10579681  
 prezentacja  „Tradycyjne potrawy 

wielkanocne” 
 film edukacyjny  
„Jak z jajka powstaje kura?"  
https://www.youtube.com/watch?v=L
srRsxF0teE  
 film edukacyjny „Dlaczego jajo jest 

symbolem świątecznym?"  
https://www.youtube.com/watch?v=8
dYCFjduB_8  

https://learningapps.org/10579681
https://learningapps.org/10579681
https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE
https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE
https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE
https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8
https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8
https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8


Symbole wielkanocne 
https://youtu.be/PSMcPXs-1vM 

Koszyczek wielkanocny - praca plastyczna 
https://pl.pinterest.com/pin/594756694528373041/ 

Kolorowanki  - online 

https://www.kolorowankionline.net/krolicze

k-maluje-jajko 

„Wielkanocna piosenka”.  
https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw 

Swoją wiedzę dotyczącą Świąt Wielkanocnych 

można sprawdzić rozwiązując krzyżówkę online  

https://learningapps.org/view240870 

Przygotowania do Wielkanocy                                       

https://youtu.be/PSMcPXs-1vM
https://youtu.be/PSMcPXs-1vM
https://youtu.be/PSMcPXs-1vM
https://youtu.be/PSMcPXs-1vM
https://pl.pinterest.com/pin/594756694528373041/
https://pl.pinterest.com/pin/594756694528373041/
https://www.kolorowankionline.net/kroliczek-maluje-jajko
https://www.kolorowankionline.net/kroliczek-maluje-jajko
https://www.kolorowankionline.net/kroliczek-maluje-jajko
https://www.kolorowankionline.net/kroliczek-maluje-jajko
https://www.kolorowankionline.net/kroliczek-maluje-jajko
https://www.kolorowankionline.net/kroliczek-maluje-jajko
https://www.kolorowankionline.net/kroliczek-maluje-jajko
https://learningapps.org/view240870
https://learningapps.org/view240870
https://learningapps.org/view240870
https://learningapps.org/view240870
https://learningapps.org/view240870
https://learningapps.org/view240870
https://learningapps.org/view240870


        Temat tygodnia „Przygotowania do Wielkanocy” 
 
 

Film edukacyjny „ Tradycje Wielkanocne”, https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg 
Film edukacyjny „Tradycje i zabawy wielkanocne”, https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U 
Praca plastyczna „ Wielkanoc”,  https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc?start=40 
Piosenka ZoZi „ Znaki Wielkanocy”, https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 
Piosenka „ Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne”, https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

Zagadki wielkanocne 
Kolorowanki (Zając, Jajko) 
Karta pracy: 
- dodawanie w zakresie 20, 
- labirynt, 
- wielkanocna 
grafomotoryka, 
- Pisanka- lustrzane odbicie 

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc?start=40
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc?start=40
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Spokojnych i radosnych  Świąt 
Wielkanocnych! 

 

-Składanie świątecznych życzeń.  

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, 

Zajączek uśmiechem czaruje. 

Mały kurczaczek spełni marzenia. 

Żebyście zdrowi byli 

I szybko do szkoły wrócili. 



• Prace plastyczne 

,,Wiosenne kwiaty” 

Prace konkursowe ,,Wielkanocna 
pisanka” 



Kodowanie Wielkanocne 

Rzeżucha  

Kolorowe pisanki 



Propozycje przysmaków wielkanocnych - przepisy  

Wielkanocne baranki z sera 
Baranek wielkanocny 



Prace plastyczne  
Pisanki 



Nasze wiosenno-
wielkanocne 

prace 







Wiosenne biedronki. Wielkanocne kurczaki. 



Wielkanocne zajączki. Wielkanocne pisanki – prace konkursowe. 


