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1. „Rytmiczna piosenka” - zabawa ruchowa - rytmiczna rozgrzewka na podsta-
wie piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

2. Opowiadanie „Wars i Sawa"  W. Chotomska połączone z układaniem histo-
ryjki obrazkowej 
Rodzic czyta dziecku opowiadanie. Drukuje ilustracje, które dziecko układa w kolej-
ności podczas słuchania opowiadania:

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ




Źródło ilustracji: chomikuj.pl

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, 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 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!

3. „Nasza warszawska syrenka” - zabawa rytmiczno-taneczna z wykorzysta-
niem piosenki

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 może pokazać dziecku zdjęcia miejsc, o których mowa w piosence:

syrenka warszawska:



 https://polskazachwyca.pl/wp-content/uploads/2018/02/Syrenka-Warszawska-fot.-
Stepniak-shutterstock_703613926.jpg
warszawski zamek:
 https://modanamazowsze.pl/wp-
content/uploads/2019/11/zamek_krolewski_warszawa2.jpg
Pałac w Łazienkach: 
https://www.lazienki-krolewskie.pl/public/upload/news/big/55f1684fbed38.jpg
dzielnica Nowe Miasto: 
https://lh6.googleusercontent.com/proxy/dOnl1UsodHvAaRfL6FPJY7E-
K3nSuT06DhoeBkO21K9LprBQ30etHxdQ7mD4r4yoU8YiLOeOWg84JLDSucBmgoT
u2M-wQhinKzinFE-ptDRrMj2B
dzielnica Stare Miasto: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Plac_Zamkowy_w_Warszawie
_widziany_z_wie%C5%BCy_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Anny.JPG

Dziecko może wystukiwać rytm dłońmi i stopami. Może tańczyć np. z chustą podczas
słuchania lub nauki utworu. 

4. „Wycieczka” - gra dydaktyczna

Rodzic rozkłada na podłodze jeden za drugim ok. 20 „dywaników”/20 kartek A3
Na niektórych z nich układa zdjęcia zabytków, o których była mowa w piosence, oraz 
– dodatkowo zdjęcie: 
Pałacu Kultury i Nauki: https://i.wpimg.pl/O/644x467/d.wpimg.pl/1982839758--
114368225/Palac_Kultury_i_Nauki.jpg
Stadionu Narodowego: https://www.bestwestern.pl/images/Poradnik_Podr
%C3%B3%C5%BCnika/PP_StadionNarodowy_1140x500.png
Kolumny Zygmunta: https://static.polskieszlaki.pl/zdjecia/wycieczki/2013-11/2-lx-
1385457441.jpg

Rodzic przypomina dziecku co to za budowle. 
Na początku „szlaku” kładzie dwie obręcze i napis START, na końcu – jedną obręcz 
z napisem META. Dziecko rzuca kostką i przesuwa się o tyle miejsc, ile oczek wid-
nieje na kostce. Nazywa zabytek z pola, na jakim się zatrzymał. Następnie kostką 
rzuca rodzic. Dziecko dodatkowo może dzielić wyraz na  głoski i sylaby /nazwy zabyt-
ków/

5. Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego według M. Montessori – przesiewanie 
-przygotowujemy tacę, dwie miski,  np. piasek i soczewicę, sitko, łyżkę. Zadaniem 
dziecka jest przesiewanie, praca kończy się gdy w jednej misce mamy sam piasek,    
a w drugiej soczewicę. 
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MATERIAŁ  DLA 3 LATKÓW: Mikołaj G., Marcel P, Filip D., Ala K., Oliwier S., Zu-
zanna T., Bruno G., Ania i  Weronika K., Ala P.

Rozmowa z dzieckiem na podstawie obrazka. Kolorowanie obrazka.



MATERIAŁ  DLA 4 LATKÓW: Olivier C., Tomek K., Kacper K., Paweł M., Natalia 
P., Klara R., Julia S.



MATERIAŁ  DLA 5 LATKÓW:  Paulina C., Amelia D., Magdalena P, Ala T, Julian 
Z., Patryk K. 
Dokończ rysować Syrenkę Warszawską



MATERIAŁ DLA 6 LATKÓW:  Natalia M, Wojtek K.

6-latek:

– pracuje z książką 12 a – rozpoznaje warszawskie budowle, przelicza, zapisuje
cyfry; 12b

–  rysuje po śladzie pomnik warszawskiej syrenki, pisze wyraz „syrenka” po śla-
dzie.

 „Zabytki Warszawy” - zabawa plastyczna. Dziecko lepi wybrany zabytek z plasteliny,
rysuje go lub konstruuje z klocków

Pokoloruj herb Warszawy na odpowiednie kolory.

Opracowanie: mgr Agnieszka Dzierka, mgr Elżbieta Szleszyńska, mgr Marta Kozłowska 




