
GRUPA V wtorek 28.04.2020 rok 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą 

sytuację nie możemy przychodzić do pracy i bezpośrednio w przedszkolu 

prowadzić zajęć dydaktycznych. Dlatego też za pomocą naszej strony 

internetowej przedszkola będziemy przekazywać informacje dotyczące działań 

edukacyjnych. Prosimy Rodziców o współpracę z naszą grupą i wspólną 

edukację. Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

TEMAT TYGODNIA (27-30.04.2020rok) Polska to mój dom. 

Cele ogólne: rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych 

symboli narodowych(flaga, godło, hymn narodowy). 

Prosimy Rodziców o przesyłanie zdjęć prac dzieci na adres 

ps.36grupa5@onet.pl 

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej. 

Prosimy przesyłać zdjęcia w układzie poziomym. Dziękujemy. 

 

Treści wychowania patriotycznego. 

Realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem 

przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez 

ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. 

Treści dotyczące wychowania patriotycznego, w większości programów 

ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego, co najbliższe dziecku do 

tego, co dalekie i nieznane. Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego wieś czy 

miasto, w którym mieszka z rodziną, przedszkole i koledzy, sąsiedzi, gdzie 

wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje się zadomowiony i bezpieczny. 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, przedszkolem, swoją 

miejscowością, najbliższymi okolicami. Ten krąg stopniowo rozszerza się.  

Ważnym elementem realizacji treści z wychowania patriotycznego                     
są relacje w domu rodzinnym dziecka. 

 

 

Wars i Sawa 

 

 
 

 

Dawno temu Polskę pokrywała nieprzebyta puszcza, pełna dzikiej zwierzyny,            

a ludzie mieszkali w maleńkich osadach. W jednej z nich, na brzegu Wisły, mieszkał 

młody rybak Wars. Był bardzo pracowity i sam zbudował łódź, a także cierpliwie 

wiązał rybackie sieci. A ponieważ szczęście mu sprzyjało, zawsze wracał z połowu    

z siecią pełną ryb. Wars bardzo lubił spędzać czas na wodzie 

 i z radością wsłuchiwać się w śpiew ptaków.  

Jednak najbardziej fascynowały go nocne wyprawy, gdy panował niezwykły spokój,  

a księżyc odbijał się w wodach Wisły srebrzystym blaskiem. 

***** 

https://4.bp.blogspot.com/-atqIV6O3jRc/T9woNsMP07I/AAAAAAAAUhM/mKR7KJztDjE/s1600/wars_i_sawa_m.jpg


Pewnej nocy, gdy jak zwykle zepchnął łódź na wodę i zarzucił sieci,  

spośród wzburzonej wody wynurzyła się przepiękna dziewczyna.  

Rybak zamarł z zachwytu i wpatrywał się zdumiony, gdyż dziewczyna miała długie, 

złociste włosy, wielkie niebieskie oczy i... rybi ogon, pokryty srebrzystą łuską! 

 

 
 

 

 

Wars nie mógł uwierzyć własnym oczom, po chwili jednak przypomniał sobie 

opowieści, które słyszał w dzieciństwie - to była syrena!  

Nagle syrena podpłynęła bliżej brzegu i zaczęła śpiewać, nieświadoma tego,  

że podpatruje ją człowiek ukryty w wysokich trzcinach.  

Gdy Wars usłyszał jej głos, zakochał się bez pamięci. 

Od tej chwili na niczym nie mógł się skupić,  

czekając na kolejny nocny połów i spotkanie z syreną. 

 

***** 



 

 
 

 

Nie przeszkadzało mu nawet to, że ona nie miała pojęcia ani o jego istnieniu,  

ani o  uczuciu, które do niej żywił. Pewnej nocy, całkowicie zauroczony jej głosem, 

nieostrożnie wystawił głowę ponad trzciny, żeby lepiej się jej przyjrzeć.  

Zaskoczona jego widokiem syrena podpłynęła i zagniewana zapytała:  

- Dlaczego mnie podglądasz i podsłuchujesz? 

- Jestem rybakiem... - nieporadnie zaczął się tłumaczyć Wars. 

- Wiem, kim jesteś, wiele razy widziałam cię na łodzi, ale… 

- Tak, wiem, że nie powinienem cię podglądać,  

ale kiedy pierwszy raz cię ujrzałem, straciłem głowę.  

Zakochałem się w tobie i nie mogę bez ciebie żyć. - przerwał jej wpół słowa Wars. 

Syrena popatrzyła na niego i westchnęła: 

- Ja także cię pokochałam. Ale przecież tak bardzo się różnimy... 

Spojrzeli na siebie i zrozumieli, że są dla siebie stworzeni.  

Wtedy właśnie Sawa – bo  tak miała na imię złotowłosa syrena - przypomniała sobie 

pewną tajemnicę: jeśli syrena z wzajemnością zakocha się w człowieku, może na 

zawsze utracić swój rybi ogon i stać się kobietą. 

 

***** 



 
 

Wówczas Wars bez wahania poprosił Sawę o rękę, a ona zgodziła się z radością. 

Razem wyszli na ląd.  

Z syreny opadła rybia łuska i w miejscu ogona pojawiły się nogi.  

Stała się piękną dziewczyną i wkrótce odbyło się ich wesele. 

 

 

 
 

Wars i Sawa żyli długo i szczęśliwie, otoczeni miłością i wzajemnym szacunkiem.  



Po latach wokół ich chaty powstała duża osada rybacka,  

a ludzie na pamiątkę postanowili nazwać ją Warszawą. 

 

 

 

 

 

Dziś nie ma śladu po rybackich chatach,  

lecz ludzie wciąż pamiętają o młodym rybaku i pięknej syrenie.  

Warszawa stała się stolicą Polski. 

***** 

 

 

Legenda o Warsie i Sawie. 

https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs


Warszawa – stolica Polski 

Warszawa została stolicą Polski 18 marca 1596 roku.  

Stolica to takie miasto w  którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe. 

 

Siedziba Prezydenta - Pałac Prezydencki. 

 

 

Gmach Sejmu. 

 



Warszawa ma swoja flagę i herb.  

Flaga składa się z dwóch równej długości i  szerokości, ułożonych poziomo 
pasów. Górny jest koloru żółtego, a dolny koloru czerwonego. 

 

  

Herbem jest syrena na czerwonym tle zwrócona w prawo,  

z mieczem wzniesionym w prawej ręce, w lewej trzyma okrągłą tarczę.   

Barwy ciała i ogona rybiego są  naturalne, włosy ma złote,  

miecz i tarcza też jest złota. Nad tarczą złota korona królewska. 

 

Maja zdobywa Warszawę - spacer po stolicy 

https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_%C5%BC%C3%B3%C5%82ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_czerwona
https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA


Praca dzieci 3 – letnie zadania na wtorek 28.04.2020 rok 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J.G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. Kuba R. 

Bartek B. 

 

 

 

 

 

Propozycja pracy plastycznej - Orzeł. 

https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY


Warszawa" - Julian Tuwim 

 

Jaka wielka jest Warszawa! 

Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości 

W sercach nam stolica budzi! 

 

Ile ulic, szkół, ogrodów, 

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 

Kin, teatrów, samochodów 

spacerów i obszaru! 

 

Aż się stara Wisłą cieszy, 

Że stolica tak urosła, 

Bo pamięta ją malutką, 

A dziś taka jest dorosła. 

 

 

Uczestniczenie dziecka  w pracach domowych może wpłynąć zarówno na rozwój 

sprawności dłoni, jak i na poczucie wartości dziecka,  

poczucie przynależności do rodziny, a także samodzielność. 

Mały kucharz ‒ zachęć dziecko do pomocy podczas przygotowywania posiłku  - 

robienia kanapek za pomocą bezpiecznego noża (bez ostrych krawędzi), obierania 

ugotowanych warzyw lub jajek, krojenia ich na kawałki.  

Starsze dzieci mogą pomóc przy obieraniu surowych warzyw za pomocą obieraczki. 

 



Praca dzieci 4 – letnie zadania na wtorek 28.04.2020 rok 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

 

Zabawa ruchowa - zwiedzamy Polskę. 

Dziecko z rodzicem (mile widziani wszyscy domownicy) tworzą pociąg.  

Ruszają w podróż po Polsce. Każdy przez chwilę jest lokomotywą  

i mówi dokąd jedzie pociąg    (wymienia nazwę miasta).  

Dziecko stara się zapamiętać wszystkie podane nazwy i na koniec  je wymienić. 

 

 

 

 

 

Pociąg do Warszawy- piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI


 

Praca dzieci 5 – letnie Zadania na wtorek 28.04.2020 rok 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

Na ilustracji dziecko z pomocą rodzica odszukuje miejsce skąd wypływa Wisła. 
Rodzic czyta zagadki dotyczące miast przez które przepływa  

na swojej długiej drodze z gór do morza.  

Pomaga dziecku odszukać  te miejsca na mapie. 

 

 



Zagadki znad Wisły 

Elżbieta Śnieżkowska- Bielak 

 

I. 

Płyniemy nad Wisłą razem z rybitwami. 

Zobaczymy miasta co leżą przed nami. 

Już zakręca rzeka i czule oplata 

miasto, co pamięta dawne dni i lata. 

Bogactwo i chwałę, mężnych królów wielu, 

którzy tu rządzili, na polskim Wawelu. 

Każde dziecko teraz na pewno odpowie, 

gdzie jest zamek Wawel? No proszę?  W…( Krakowie) 

 

***** 

 

***** 



II. 

Na brzegu Syrenka miasta swego broni. 

Tarczą się osłania i miecz trzyma w dłoni. 

Dalej – Stare Miasto- barwne kamieniczki. 

Zbiegają ku Wiśle wąziutkie uliczki. 

Zamek, a przed zamkiem na szczycie kolumny 

stoi sam król Zygmunt z miasta swego dumny. 

Więc jakie to miasto gdzie wciąż mieszka sława? 

To stolica Polski, a zwie się? ( Warszawa) 

 

***** 

 

 

 

***** 



III. 

 

Teraz popłyniemy do miasta pierników. 

Sporo się dowiemy tu o Koperniku. 

Kiedy wyruszamy ulicami miasta, 

pomnik astronoma przed nami wyrasta. 

To jego nauka sprawiła, że może 

teraz kosmonauta gwiezdne mknąc przestworze. 

Pierniki tu lepsze niż piecze babunia. 

Gdzie dopłynęliśmy? Do miasta…( Torunia) 

 

***** 

 

 

 

***** 



IV. 

Płyńże miła Wisło, płyń Wisło szeroka!  

Wtem słońce zabłysło-przed nami zatoka! 

Wisła z sinym morzem zostać zapragnęła, 

i o rannej zorzy do morza wpłynęła. 

Patrzy na ich przyjaźń Neptun 

i po pańsku informuje Wisłę, że jest wreszcie w … (Gdańsku) 

 

***** 

 

 

 

 

***** 

 



 

 

Praca dzieci 6 – letnie Zadania na wtorek 28.04.2020 rok 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola 

książki, karty pracy 6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu 

wg naszej proponowanej tematyki tygodniowej. 

Jest to przygotowanie dzieci do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek.  

 

Czy potrafisz odpowiedzieć na pytania? 

Czy Warszawa leży nad rzeką Odrą? 

Czy Warszawa jest małym miasteczkiem? 

 Czy przez Warszawę przepływa Wisła? 

 Czy herbem Warszawy jest złota rybka? 

 Czy syrenka Warszawska trzyma w dłoniach tarczę i miecz? 

 Czy zamek w Warszawie nazywa się Wawel? 

Czy Warszawa jest stolicą Polski? 

Syrenka 

Symbolem jakiego miasta jest Syrenka? Dokończ rysunek i pokoloruj.  

Na ogonie naklej wydzierankę z niebieskich i zielonych papierków.  

Podpisz się jeśli potrafisz. A  teraz policz, z ilu liter składa się twoje imię i nazwisko. 

Ile liter ma imię pełne, a ile zdrobniałe  

(np.: Alicja i Ala, Adam i Adaś, Mateusz i Mati, Wojciech i Wojtek)? 

 



 

 

 



PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

 

Legenda o Złotej Kaczce 

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

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


