
                              GRUPA  UNIJNA „TYGRYSKI” 

 

 

Dzień 29.04.2020r.  (środa) 

Temat tygodnia: MOJA OJCZYZNA 

Temat dnia: Warszawa -stolica Polski.  

 

Głównym celem dnia jest wzbogacenie wiedzy o Warszawie poprzez poznanie opowieści o 

warszawskiej Syrence. 

 

1. Zabawa ruchowa – ilustrowanie czynności ruchem. Rodzic mówi jak można spędzać 

wolny czas, np. jeździć na rowerze, pływać łódką. Dziecko demonstruje ruch, np.: jazda na 

rowerze – w leżeniu na plecach wykonuje rowerek, pływanie łódką – w siadzie skrzyżnym 

pochyla rytmicznie tułów i wiosłuje rękami, pływanie w jeziorze lub morzu – w leżeniu na 

brzuchu – zagarnianie wody szerokimi ruchami ramion itp. 

 

2. Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy,, Legenda o warszawskiej Syrence „  Rodzic przybliża 

dziecku pojęcie stolica, podaje nazwę Warszawy jako stolicy Polski. 

   Piękna Syrenka,  

   Co w morzu żyła,  

   Raz do Warszawy  

   Wisłą przybyła.  

   Zauważyli Ją tam rybacy,  

   Gdy przeszkadzała  

   Im w ciężkiej pracy. 

       

      Rybacy dla niej  

      Życzliwi byli, 

      Bo się jej pięknym  

     Śpiewem wzruszyli.  

     Ale zły kupiec  

     Złapał ją w wodzie 

   

    I potem trzymał  

    W ciasnej zagrodzie.  

    Z żalu i smutku  

    Zaczęła płakać,  

    Na pomoc przyszedł 

    Jej syn rybaka. 

      

      Syrenka za to  

      Podziękowała  

      I bronić miasta  

      Przyobiecała. 

      Od tamtej pory  

      I dniem i nocą 

      Służy Warszawie  

     Swoją pomocą. 

 

3. Rozmowa na temat wiersza 



− Gdzie mieszkała Syrenka? 

 − Co zrobił Syrence kupiec?  

− Kto uratował Syrenkę?  

− Co obiecała Syrenka w podziękowaniu za ratunek?  

 

4. Kolorowanka Syrenka- rysunek syrenki do pokolorowania kredkami.( do teczki dziecka) 

  

5. Zabawa matematyczna- Ile kropek ma biedronka? 

Rodzic rysuje na kartce czerwonym mazakiem 3 kształty biedronek, a czarnym – kropki na 

jednej połowie każdej biedronki. Dziecko ma dorysować tyle samo kropek po drugiej stronie 

na każdej biedronce, potem przelicza kropki.  

 

6. Zabawa dydaktyczna ,,Czerwone i białe.” Czerwone i białe papierowe kółka lub klocki, 

dziecko segreguje je ze względu na kolor. Rozgląda się i wyszukuje przedmioty w 

czerwonym kolorze i w białym kolorze. Nazywa co jest czerwone i co jest białe. 

 

7. Zabawy na świeżym powietrzu dowolnymi zabawkami ( piłka, skakanka, kręgle, 

pojazdy, wózek z lalką lub misiem, wiaderko... ) 

np.: rzuty piłka do celu, na odległość, toczenie piłki między kręglami (przeszkodami), marsz 

po rozłożonej skakance noga za nogą do przodu, wożenie ,,towarów,, pojazdami, itp. 
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