
Propozycje zajęć świetlicowych: 11 – 15 maj 2020 r. 

 

1. Wysłuchanie legendy o Warsie i Sawie 
https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=WyvkcWx2sMs 

 

2. Ciekawostki o Warszawie 
https://www.youtube.com/watch?v=3uN-yUYgooc 

https://poznajnieznane.pl/stolica-polski/ 

 

3.Zabawa prawda – fałsz 
Zdania do zabawy prawda – fałsz: 

a. Warszawa jest stolicą Polski. 

b. Smok wawelski jest herbem Warszawy. 

c. Gniezno było pierwszą stolicą Polski. 

d. Godłem Polski jest jastrząb. 

e. Przez Warszawę płynie rzeka Wisła. 

f. Flaga Polski ma barwę zielono – żółtą. 

g. Święto Niepodległości jest obchodzone w Polsce 11 listopada. 

h. Głową państwa polskiego jest król. 

i. Hymnem polski jest piosenka żołnierska „Przybyli ułani pod okienko”. 

j. Stolicę z Krakowa do Warszawy przeniósł król Kazimierz Wielki. 

 

4. Praca plastyczna  „Syrenka Warszawska”. 
Wydrukuj kontury Syrenki (linki poniżej). 

https://pl.pinterest.com/pin/790522540821755268/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_c-B47yflns 

 http://praceplastyczne.pl/symbole-narodowe/6-syrenka-warszawska 

1) Projektowanie  Syrenki według swojego pomysłu z różnych  materiałów (metoda 

kolażu). Można wykorzystać bibułę, makaron, kaszę, farby, małe płaskie muszelki, 

wycinanki lub inne materiały jakie posiadacie. Poniżej przykłady : 
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2) Cielistym kolorem wypełniamy twarz i rękę syrenki. Ze srebrnego papieru 

kolorowego wycinamy kółeczka o średnicy około 2 cm. Z żółtej bibuły odcinamy 4 

kawałki o szerokości 5mm, które tniemy na paski ok. 10 cm. Z folii aluminiowej 

wycinamy duże koło (większe niż tarcza syrenki) oraz prostokąt, z którego formujemy 

grot miecza i rękojeść. Grot i rękojeść przyklejamy.  Z dużego koła z folii aluminiowej 

formujemy poprzez zgniatanie krążek wielkości  tarczy i przyklejamy. Do głowy 

przyklejamy paski żółtej bibuły. Ogon syrenki wyklejamy od końca srebrnymi kółkami 

w taki sposób aby jedno zachodziło za drugie. Na koniec zestrugujemy niebieską 

kredkę nad białymi częściami kartki i rozcieramy palcami. Syrenka gotowa. 

Materiały: 

• kartka papieru z nadrukowaną syrenką 

• cielista i niebieska kredka 

• srebrny papier kolorowy 

• żółta bibuła 

• folia aluminiowa 

• klej 
 

 
 

5.Syrenki z rolek po papierze – wykonanie: 

 

Materiały: 

- rolka po papierze 

- kolorowy papier – bibuła, papier do witraży, cienka kolorowa kartka 

- nożyczki 

- klej 

- włóczka lub nitki do wykonania włosów 

- ozdoby – muszelki, koraliki, cekiny, guziki, itp. 

Wykonanie: 

- rolkę po papierze, jeżeli jest biała lub jasno szara, nie oklejamy, jeżeli ciemniejsza 



to proponuję okleić jaśniejszym papierem jako tułów – pół rolki, drugie pół 

niebieskim, zielonym jako ogon. Papier na ogonie ma być dłuższy i wystawać dość 

dużo za rolkę. Wycinamy płetwy i zakręcamy (patrz obrazki). 

- z włóczki robimy włosy – bierzemy kilka nitek, na środku związujemy kolejną nitką 

włóczki i przyklejamy na samym górnym brzegu. Możemy związać i przykleić po 

bokach jako kitki. 

- rysujemy twarz, doklejamy muszelki z przodu naszej syrenki, ozdabiamy według 

własnego pomysłu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Charakterystyczne miejsca w Warszawie. 



 
7.Zwiedzanie Warszawy: 
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 

 

8.Interaktywny kurs online - Szachy Dzieciom. 
 https://szachydzieciom.pl/ 
 

 

9. Zadanie szachowe -  Matowanie ciężkimi figurami. 
 

Przećwiczyć typowe sposoby matowania ciężkimi figurami. 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57308 

 

   
Zbiór zadań pomagających przećwiczyć typowe sposoby matowania ciężkimi 
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figurami. 

1) Matowanie dwiema ciężkimi figurami. 

Zadania i ćwiczenia utrwalające umiejętność dawania mata przekładanego 

dwiema ciężkimi figurami.   

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57459 

2) Matowanie wieżą. 

Zadania i ćwiczenia utrwalające umiejętność dawania mata wieżą i królem. 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57464 

3) Matowanie hetmanem. 

Zadania i ćwiczenia utrwalające umiejętność dawania mata wieżą i hetmanem. 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57466 

 

10.Prezentacja – Warszawa stolica Polski 

https://view.genial.ly/5ea16412075c7c0dc0e8d88c/presentation-warszawa-stolica-

polski 

https://view.genial.ly/5ea70130da73ac0d8b0ee8b3/presentation-warszawa-stolica-

polski 

https://slideplayer.pl/slide/811697/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H3R-r_TFYeM 

 

11.Miasta Polski – gra 

http://www.gry.pl/gra/miasta-polski? 

 

12.Bajki i baśnie Syrenka warszawska – youtube 

https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,warszawska-

syrenka,40273064 

 

13.Polska Moja Ojczyzna – filmik i quiz 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 

 

14.Hodowla fasoli – doświadczenie 

Materiały: 

- słoik 

- bandaż lub gaza 

- gumka recepturka 
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Wykonanie: 

Gazę złożoną 2-krotnie naciągnąć na słoik i przymocować do niego gumką. Palcem 

wcisnąć gazę do środka słoika, tak, aby powstał dołek, w którym należy umieścić 

nasiona. Nadmiar gazy obciąć. Do słoika wlać wodę tak, aby nasiona były stale 

wilgotne. Gaza nasiąka wodą i za jej pośrednictwem woda spływa do spodeczka. Z 

tego względu należy kilka razy dziennie uzupełniać wodę w słoiku, aby zapewnić 

nasionom ciągły dostęp wilgoci. Gdy pojawią się korzenie nie będzie konieczne tak 

częste uzupełnianie wody. 

 

  

 

 

Gdy fasola wyrośnie najlepiej byłoby posadzić ją do ziemi, gdyż hodowla wodna nie 

zapewni jej warunków wystarczających do pełnego rozwoju. 

15.Smok Wawelski - praca plastyczna 



 

 

Do wykonania smoka potrzebujemy 3 paski. Tniemy po długości kartkę z bloku 

technicznego na 3 kawałki. 1 pasek krótki, 2 pasek to sklejone dwa paski. Z 1 paska 

zaginamy końcówkę na wysokości 2-3 cm i wycinamy zęby. Podobnie tworzymy zęby 

w 2 pasku. Następnie zostawiamy płaski 1 cm paska (i doklejamy taśmą dwustronną 

do paska pierwszego). Dalszą część górnego paska składamy w harmonijkę, a na końcu 

wycinamy ogon. W pysku smoka umieszczamy ogień - kolorowe wstążki idoklejamy 

oczy. 

 

Materiały: 

• zielony karton 

• klej 

• nożyczki 

• marker 

• wstążki 

• biały karton 

16.Komiksy 

https://www.superkid.pl/komiksy-legendy-polskie 

17.Kolorowanki 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/herb-warszawy/ 

https://pl.pinterest.com/pin/174936766754706890 
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