
Witam dzieci i rodziców 

Mam dla dzieci nowe propozycje do działań do tematu: „ Polska to mój dom” 

1.  Zabawa ruchowo- naśladowcza „ Wycieczka po górach”- rodzic mówi 

dziecku, że wyruszają na wycieczkę w góry. Dziecko maszeruje – najpierw 

szybko unosi wysoko kolana, następnie idzie coraz wolniej, ponieważ wchodzi 

na górę. Na hasło rodzica: schodzimy z góry dziecko naśladuje szybki chód z 

wysokim unoszeniem kolan. 

 

2.  „ Wars i Sawa”- słuchanie legendy W. Chotomskiej oraz rozmowa na jej 

temat. Rodzic zadaje pytania, dziecko odpowiada: 

- Jak miał na imię rybak? 

- Jak miała na imię dziewczyna, którą rybak uratował? 

- Jak wyglądała dziewczyna? 

- Co straszyło rybaka? 

- Co Wars dostał od dziewczyny? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Nad jaką rzeką powstało miasto Warszawa? 

Syrenka do pokolorowania zamieszczona w załączniku. 

 

„Wars i Sawa”  

Dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. 

Któregoś dnia, gdy szedł nad rzekę, by zanurzyć sieci usłyszał piosenkę: 

Siedem fal mnie strzeże 

i siedem błyskawic. 

Kto się ich nie lęka 

niech się tutaj zjawi. 

Piosenkę śpiewała dziewczyna, a 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: pół rybę, pół 

dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. 

Syrena podała mu tarczę i miecz. I nagle... zamieniła 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. Karta pracy „ Flaga Polski”- dziecko koloruje flagę Polski zgodnie ze wzorem. 

Karta pracy w załączniku. 

 

4. Zabawa ruchowa „ Most”- rodzic rozkłada na dywanie sznurek ( w różnych 

kierunkach), a zadaniem dziecka jest przejść po nim stopa za stopą , tak jak po 

moście, by nie spaść do wody. 

 

5. Karta pracy „ Godło”- dziecko wycina obrazek przedstawiający godło Polski, 

rozcina na cztery części, układa według wzoru i nakleja na kartkę. Karta pracy w 

załączniku. 

 

6. Zabawa ruchowa „ Orzeł”- dziecko jest orłem i porusza się po pokoju 

naśladując tego pięknego ptaka. Mama/tata będzie klaskać w dłonie, a dziecko 

naśladuje lot orła  zgodnie z wyklaskiwanym rytmem: szybko lub wolno. Kiedy 

mama klaska wolno, orzeł lata nisko( dziecko się pochyla), kiedy klaszcze szybko 

orzeł lata wysoko( dziecko biega na palcach). 

 

7. Piosenka  „ Nasza flaga”- dziecko słucha piosenki. Piosenka pod linkiem: 

https://bit.ly/2XZDJYQ 

 

 

Dziękuję za wspólną zabawę, zwłaszcza nieocenionym rodzicom.  

Do zobaczenia w następnym tygodniu .  

Pozdrawiam.  

Edyta Stępień 

 

https://bit.ly/2XZDJYQ

