
 

Szczęść Boże. 

Zacznijmy nowy dzień  modlitwą: 

Maryja, Maryja to Mama Jezusa i też moja Mama, 

Kocha mnie i jest ze mną cały dzień.  

 

 

Temat dnia: WARSZAWA- STOLICA POLSKI 
 
Praca z KP4.12a – rozpoznawanie warszawskich budowli, przeliczanie, zapisywanie cyfr 

 Praca z KP4.12b – rysowanie po śladzie pomnika warszawskiej Syrenki, pisanie wyrazu syrenka po śladzie. 

 

 Rozgrzewki przy piosence w wykonaniu Śpiewających Brzdący  „Gimnastyka na wesoło”.   

 https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

  „Tydzień” – dziecko stoi  z nogami  złączonymi. Zadaniem dzieci jest przeskakiwanie do przodu i do tyłu z 

jednoczesnym wymawianiem nazw dni tygodnia. 

  „Wahadło” – dziecko stoi z nogami w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. Przenosi ciężar ciała z jednej nogi 

na drugą, huśtając się jak wahadło.  

 „Głaz” – dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Ręce wyprostowane w łokciach trzyma nad głową. Zadaniem 

dziecka jest jak najwolniejsze przeniesienie wyobrażonego ciężkiego głazu trzymanego w rękach na głowę. 

Kiedy to nastąpi – w podobny sposób ma unieść wyobrażony głaz aż do wyprostowania łokci. Rodzic 

przypomina, by dziecko nabierało powietrze nosem, a wypuszczały je ustami.  

Słuchanie opowiadania  W. Chotomskiej  „Legenda o Warsie i Sawie”   

 Dawno, bardzo dawno temu, nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. Któregoś dnia, gdy szedł nad 

rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę: 

Siedem fal mnie strzeże i siedem błyskawic. Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi. 

Piosenkę śpiewała dziewczyna. Głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie zawahał się ani chwili. 

– Nie boję się niczego!- zawołał. Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak odbił od brzegu, rozpętala 

się straszliwa burza. –Roztrzaskamy ci wiosła- syczały błyskawice. – Porwę twoje sieci na strzępy!- ryczał 

wicher. Zatopimy łódź!- groziły fale. Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie 

mogły go dogonić. Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: półrybę- 

półdziewczynę. Była to Syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę 

i miecz. I nagle…zmieniła się w piękną dziewczynę. – Na imię mam Sawa- powiedziała. – Teraz ty broń mnie, 

rzeki i miasta. A potem było jak w bajce: Żyli długo i szczęśliwie, dzielny Wars i piękna Sawa. Rosło miasto 

nad Wisłą- dzielna, piękna Warszawa. Fale płyną jak dawniej… Wiatr powtarza piosenkę. Jaki herb ma 

Warszawa? Syrenkę. 

 

 Rozmowa z dzieckiem na temat legendy o Warsie i Sawie. 

Co sprawiło, że wsiadł on do swej łodzi i popłyną Wisłą? 

Jak nazywa się stolica Polski? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8


 

 

   Rodzic czyta słowa piosenki  i prosi dziecko, aby dzieci zwróciło           

szczególną uwagę na to, jakie miejsca charakterystyczne dla Warszawy 

pojawiają się w jej treści.  

 

 

 

 

Nasza Warszawska Syrenka  sł. Zofia Holska-Albekier, muz. Edward Pałłasz 

 Nasza warszawska Syrenka 

 co noc urządza wyprawę.  

Nocy się ciemnej nie lęka,  

gdy pragnie zwiedzić Warszawę.  

Ref.: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach 

 nad cichym stawem,  

dzielnice nowe i Stare Miasto 

 w naszej Warszawie.  

 Nasza warszawska Syrenka 

 Wisłą powraca nad ranem.  

Z nią jest wiślana piosenka 

 i miasto w słońcu skąpane.  

 

R. prosi dziecko, żeby wymieniło miejsca, które pojawiają się w piosence.  Dziecko próbuje wśród zdjęć 

odszukać te miejsca, o których mowa w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w piosence: Zamek 

Królewski, pałac i park w Łazienkach Królewskich, nowoczesne wieżowce, Stare Miasto, Wisła. Rodzic 

pokazuje dziecku napisy do globalnego czytania: ZAMEK KRÓLEWSKI, ŁAZIENKI, DOMY, STARE 

MIASTO, WARSZAWA. Dziecko próbuje je odczytać i wskazuje zdjęcie, do którego pasuje ten napis.           

( zdjęcia przedstawiające: Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, wieżowce, Stare Miasto, 

napisy do globalnego czytania  ) 

 

 

http://www.przedszkole.iq.pl/zdjecia_info/1864.jpg


        

 

 

         

 



 

 

 



 

 

Warszawska Syrenka  -  zabawa z plasteliną. Niech ten filmik będzie dla Ciebie zachętą do ulepienia 

Syrenki Warszawskiej. Możesz także ulepić figurki do innej legendy albo  jeden z pomników warszawskich. 

https://www.youtube.com/watch?v=04TYZIeoPmg&feature=youtu.be 

 

 „Nasza wycieczka” – gra dydaktyczna. 

 Rodzic rozkłada na podłodze jeden za drugim ok. 20 kartek A5. Na niektórych z nich układa zdjęcia zabytków, 

o których była mowa w piosence, oraz – dodatkowo  – zdjęcie pomnika Syrenki, Pałacu Kultury i Nauki, 

Stadionu Narodowego, Kolumny Zygmunta.  Rodzic przypomina dziecku, co to za budowle. Na początku 

„szlaku” kładzie kartkę z napis START, na końcu –kartkę z napisem META.  Pionkami mogą być butelki po 

napojach, np. oznaczone kolorową wstążką lub maskotki. Jeśli  Dziecko postawi pionek na polu ze 

zdjęciem,  powinien podać nazwę tego miejsca oraz dokonać analizy sylabowej i głoskowej słów. Jeśli  Rodzica 

pionek stanie na polu ze zdjęciem- podaje nazwę tego miejsca oraz dokonuje analizy sylabowej i głoskowej 

słów. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do mety.( • ok. 20 kartek A5, zdjęcia pomnika Syrenki, PKiN, 

Stadionu Narodowego, Kolumny Zygmunta, napisy START i META, kostka do gry, pionki np. maskotki) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=04TYZIeoPmg&feature=youtu.be


 

 
     

                       

 

 

 



 

 



 


