
 
 

„JAK SIĘ NUDZIĆ” – propozycja świetlicy 
 
 

I. Ćwiczenia poranne  „W zdrowym ciele , zdrowy duch” : 
 Propozycja ćwiczeń przy muzyce: 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM 
 
 

 Poćwicz  zgodnie z instrukcją „Gimnastyka buzi i języka” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. WIOSENNA LISTA PRZEBOJÓW  
– posłuchaj i prześlij wychowawcy świetlicy swój wiosenny przebój 

„Wstawaj! to już wiosna” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI 
 
Wiosna się budzi, zima zasypia 
Bo w domu czterech pór roku 
Jedno jest łóżko, jedna poduszka 
I jeden kubek do soku 
 
Gdy wiosna rześka zerwie się z łóżka 
I słońce wplecie we włosy 
Zima swą głowę wtuli w poduszkę 
I zamknie zmęczone oczy 
 
Aaa... Wiosna (hej, hej), hejże ho! 
Zielonym skrzydłem da ci w nos 
Wiosna (hej, hej), hejże ho! 
Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś? 
 
Obudzi kotki na gałązkach 
Krokusy na tatrzańskich łąkach 
Sasanka mała gdzieś spod Krosna 
Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, to już... 
 
Wiosna (wiosna), hejże ho! 
Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 
Wiosna (wiosna), hejże ho! 
Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 
 
A zima będzie sobie już spała 
Choć wokół będzie wiosennie 
Bo z tego słowa zrozumie ona 
Jedynie - senny, sennie 
 
A wiosna w sercach ogień rozpali 
I skończy misję skrzydlatą 
I wtedy do nas z długiej podróży 
Powróci stęsknione lato 
 
Aaa... Wiosna (hej, hej), hejże ho! 
Zielonym skrzydłem da ci w nos 
Wiosna (hej, hej), hejże ho! 
Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś? 
 
Obudzi kotki na gałązkach 
Krokusy na tatrzańskich łąkach 
Sasanka mała gdzieś spod Krosna 
Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, wstawaj! 
 
 

- „Piosenka o wiośnie” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hHvqucAAN28 
 
Do ciebie szliśmy wiosno  
przez okrągły roczek A/h  
Przez dni króciutkie zimą  
i bardzo długie noce. D/A/E  
Do ciebie szliśmy wiosno 
 i łatwo nam nie było A/h  
Pokonać mrozy, śniegi,  
lecz to już się skończyło. D/A/E/A/A7 
 
 Nadeszła w końcu ta pora radosna: D/E/fis/D 
 Już wiosna, już wiosna, już wiosna! A/E/A/A7  
Nadeszła w końcu pora wielkanocna:  
Już wiosna, już wiosna, już wiosna!  
 
Przez Dzień Wagarowicza  
dotarliśmy do wiosny 
Prowadził nas tam dzielnie  
Baranek Wielkanocny 
Już nigdy więcej zimy,  
niech słońce kwiaty święci 
Od bzów i od jaśminów 
 niech w głowie nam się kręci! 
 
Nadeszła w końcu ta pora radosna: D/E/fis/D 
Już wiosna, już wiosna, już wiosna! A/E/A/A7  
Nadeszła w końcu pora wielkanocna:  
Już wiosna, już wiosna, już wiosna!  
 
 
 

„Promyk słońca”  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk 
 

“Maszeruje  wiosna” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 

 



III.  „Przyroda budzi się do życia” - poobserwuj przyrodę:  
 
 bocianie gniazda on-line 

 https://www.youtube.com/watch?v=nsuItZSnZSs  
https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=SKc-AtuNyYg 
 

 sokoły w gnieździe na Pałacu Kultury  
http://webcam.peregrinus.pl/pl/warszawa-pkin-podglad-z-warszawy 
 

  „WĘDRÓWKA W POSZUKIWANIA WIOSNY”  - TPN video 
https://www.youtube.com/watch?v=nW5u98vCyK0 
https://www.youtube.com/watch?v=AgEg_bKkXl0 
https://www.youtube.com/watch?v=6j4_iNhgdXk 
 

 ptaki wiosną - film 
https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxgdaB4 
 

 zwiastuny wiosny prezentacja 

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

 wiosenna zagadka, powodzenia 

https://learningapps.org/9483795 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Dekoracje wiosenno –świąteczne 

 
Święta Wielkanocne już za tydzień, więc proponuję Wam, Kochani wykonanie kartki 
świątecznej.  

Materiały: kolorowe kartki z bloku technicznego A4, 1cm paski z kolorowego papieru, 
starych gazet, kolorowych torebek , sztywna okładka z bloku,  klej, nożyczki, kawałek 
tasiemki, naklejki świąteczne (niekonieczne) 

Sposób wykonania  :  

1. Składamy kartkę na pół. 
2. Na sztywnej okładce bloku rysujemy duże jajko lub sylwetkę  zajączka, wycinamy. To 

jest szablon na nasze kartki. 
3. Odrysowujemy na wewnętrznej stronie jednej połówki złożonej kartki kontur jajka lub 

zajączka z szablonu. 
4. Wycinamy to jajko od środka, nie przecinając kartki, zrobi nam się takie okienko.  
5. Na drugiej połówce kartki od środka przyklejamy nacięte wcześniej kolorowe paski, 

jeden nad drugim. 
6. Wyklejamy paskami prawie całą powierzchnię kartki.  
7. Przykładamy drugą połówkę kartki, tą z naszym wyciętym jajkiem i obie części 

sklejamy. 
8. Nasza pisanka w kolorowe paseczki jest prawie gotowa, można tę kartkę ozdobić 

kokardką z ozdobnej tasiemki, naklejką lub zrobić napis.  
 
 

 
 

Zachęcam do wykonania kilku kartek , nie tylko dla siebie, ale także dla swoich bliskich. 
Możecie tez zrobić zdjęcie i wysłać taką kartkę z życzeniami świątecznymi do przyjaciół i 
znajomych. Na pewno będzie im bardzo miło.  

 

Pisanka Minionek – film 
 

https://haps.pl/Haps/7,167252,24399414,wielkanocna-akcja-hapsa-minionek-w-
kazdej-swieconce.html 
 
 

                                            

 



 

Koszyczek na pisankę 

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

 

                                    
 
 
 
 

Kurczaczek 
 

                                            

 

Bocian 
 

 
 
 
 
 
 



V. Pomysł na grę w wolnym czasie. 
 

 
 
 

 

 
 
 

Czekamy na zdjęcia jak się nudzicie !!! 
          Pozdrawia 
          Zespół  Świetlicowy 


