
WTOREK (28.04.2020) 

Tematyka tygodniowa: Polska to mój dom 

Temat dnia: Warszawa – stolica Polski 

Dzieci 3-letnie: Kajetan H., Maja Z., Maksymilian Z. 

Dzieci 4-letnie: Franciszek B., Michał D., Paweł K., Hanna K., Aleksandra K., Pola N., Julia P., Aleksander S. 

1. „Pomniki” – zabawa ruchowa przy dźwiękach znanej dziecku melodii. 

Dziecko swobodnie tańczy w rytm znanej piosenki. Kiedy muzyka cichnie dziecko zamienia się w pomnik i nieruchomieje 

2. „Wars i Sawa” – opowiadanie rodzica na podstawie legendy W. Chotomskiej i ilustracji 

Dawno temu, kiedy nasz kraj pokrywała nieprzebyta puszcza, w samym jej sercu nad Wisłą żył młody rybak o imieniu Wars. 
Pewnego 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, która głos miała tak piękny i dźwięczny, że Wars nie zawahał się ani chwili. 
 - Niczego się nie boję! – zawołał. Wskoczył do swej łodzi i popłynął. Jednak ledwie odbił od brzegu rozpętała 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 samym 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 powiedziała: 
- Mam na imię Sawa. Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. 
A potem było jak w bajce żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa a zgoda syreny na małżeństwo z człowiekiem 
sprawiła, że rybi ogon zamienił się w nogi.  
Legenda ta głosi, że byli tam kiedyś dzielny Wars i piękna Sawa a na ich pamiątkę i od ich imion powstała nazwa miasta… 
Warszawa. 



 

Pytania do legendy: 

Jak miał na imię rybak, który mieszkał w puszczy nad rzeką Wisłą? 
Co sprawiło, że wsiadł on do swej łodzi i popłyną Wisłą? 
Kogo Wars ujrzał wśród wzburzonych fal? 
Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars? 
Jakie przedmioty dostał Wars od Sawy? 
Jak nazywa się miasto, które znajduje się w miejscu, gdzie spotkali się Wars i Sawa? 

3. Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego według założeń pedagogiki M. Montessori – pomoc rodzicom w nakrywaniu do stołu 



Dzieci 5-letnie: Ignacy B., Mateusz G., Maciej M., Marcin M., Agnieszka R., Magda S. 

1. „Tydzień” – zabawa ruchowa; rozwijanie sprawności fizycznej dziecka; ćwiczenie koordynacji ruchowej. 

Dziecko stoi ze złączonymi nogami. Zadaniem jest przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni 

tygodnia. 

2. „Wycieczka po zabytkach Warszawy” – prezentacja zdjęć przedstawiających niektóre zabytki stolicy Polski (pomnik Syrenki, 

Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, pomnik Chopina z Łazienek Królewskich, Pomnik Małego Powstańca) 

 



 



 



 



 

3. Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego według założeń pedagogiki M. Montessori – pomoc rodzicom w nakrywaniu do stołu 



Dzieci 6-letnie: Antonina B., Stefan G., Zofia L., Dawid S., Piotr W., Julia W., Amelia Z., Maciej Z. 

1. „Tydzień” – zabawa ruchowa; rozwijanie sprawności fizycznej dziecka; ćwiczenie koordynacji ruchowej. 

Dziecko stoi ze złączonymi nogami. Zadaniem jest przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni 

tygodnia. 

2. „Serce Polski – Warszawa” – słuchanie piosenki; zwrócenie uwagi na miejsca charakterystyczne dla Warszawy w treści 

piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I 

Po wysłuchaniu, rodzic prosi dziecko, aby wymieniło miejsca, które pojawiają się w piosence. W dostępnych albumach i książkach 

wspólnie próbują je odnaleźć.  

3. Rozpoznawanie warszawskich budowli, przeliczanie, zapisywanie cyfr – Praca z KP4.12a 

4. Rysowanie po śladzie pomnika warszawskiej Syrenki, pisanie wyrazu „syrenka” po śladzie – Praca z KP4.12b 

5. Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego według założeń pedagogiki M. Montessori – pomoc rodzicom w nakrywaniu do stołu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Opracowały: mgr Beata Lorenc, mgr Edyta Kupińska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I

