
WARSZAWA – STOLICA POLSKI 

I - Zestaw ćwiczeń porannych podany dnia 04.05.2020r. 

II-  Warszawska Syrenka – wspólne słuchanie piosenki. Rodzic prosi, aby 

dzieci zwróciły szczególną uwagę na to, jakie miejsca charakterystyczne dla 

Warszawy pojawiają się w treści piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=zYDEonoxoZ4 

 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. 

 

 Ref.: Warszawski Zamek… 

 

Rodzic  prosi dzieci, by wymieniły miejsca, które pojawiają się w piosence. 

Rodzic prezentuje zdjęcia:  Zamek Królewski, pałac i park w Łazienkach 

Królewskich, nowoczesne wieżowce, Stare Miasto, Wisła.  

https://www.youtube.com/watch?v=zYDEonoxoZ4


 

 

 



 

 

Rodzic  pokazuje dzieciom napisy do globalnego czytania: ZAMEK 

KRÓLEWSKI, ŁAZIENKI, DOMY, STARE MIASTO, WARSZAWA, 

WISŁA. Chętne dzieci próbują je odczytać . Rodzic powtarza z dziećmi tekst 

piosenki wers po wersie: w różny sposób modulując głos, wystukując rytm 

dłońmi i stopami itp. Dzieci próbują śpiewać.  

- „Tańcząca Syrenka” – dzieci trzymają ręce na biodrach i kołyszą się na boki 

w lewo i w prawo, śpiewają piosenkę 

-  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 1. „Kocham Cię, Polsko” – Rodzic  rozdaje dzieciom biało-czerwone flagi, 

włącza melodię Kocham Cię, Polsko. 

https://www.youtube.com/watch?v=FfE_zwcoKmA&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=FfE_zwcoKmA&t=5s


 Dzieci poruszają flagami w rytm muzyki, tworzą własny układ choreograficzny 

z flagami.  

 2. „Zwiedzamy Polskę” – dzieci biegają  po dywanie, na hasło STOP dziecko 

wymienia nazwę polskiego miasta 

3. „Dom ojczysty” – dzieci  z krzeseł, stołu, koca  budują dom. 

 4. „Mali żołnierze” – dzieci maszerują po pokoju, naśladując żołnierzy na 

defiladzie. Wysoko unoszą kolana i wymachują rękami. Rodzic wydaje 

komendy, np. Padnij (dzieci kładą się na podłodze), Czołgaj się (czołgają się), 

Powstań (wstają), Kryć się (chowają się za jakimś przedmiotem). 

- „Zabytki Warszawy” – praca plastyczna z plasteliny. Rodzic  przygotowuje 

kilka zdjęć, przedstawiających np.: pomnik Syrenki, pomnik złotej kaczki, 

Kolumnę Zygmunta, pomnik Chopina z Łazienek Królewskich.  Dzieci  

wybierają jeden pomnik, po czym lepią go z plasteliny. 

 

 



 

 

 

-Praca z Kartami Pracy str. 12a – rozpoznawanie warszawskich budowli, 

przeliczanie, zapisywanie cyfr.  

-Praca z Kartami Pracy str. 12b – rysowanie po śladzie pomnika 

warszawskiej Syrenki, pisanie wyrazu syrenka po śladzie.  

III -  Warszawska Syrenka – utrwalenie słów piosenki, wspólne śpiewanie  

https://www.youtube.com/watch?v=zYDEonoxoZ4 

Życzymy miłej zabawy – nauczycielki z grupy Nutki: Wiola i Monika 

https://www.youtube.com/watch?v=zYDEonoxoZ4

