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Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci !  

Witamy Was w przestrzeni olimpijskiej. Na   dzisiejszych  zajęciach  poznamy polski taniec narodowy- 

poloneza , spróbujemy go też zatańczyć. Następnie poznamy hymn Unii Europejskiej.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy ! 

 

Część I 

Na przywitanie posłuchajcie piosenki od Świeżaków i spróbujcie ćwiczyć razem z nimi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

 

Część II 

Poznamy dziś taniec, którego nazwa to POLONEZ. 

Polonez jest to jedna z najstarszych melodii polskich. Dawniej poloneza nazywano tańcem” 

chodzonym, wolnym, gęsim, okrągłym, powolnym. Historia opowiada o księciu Henryku III Walezym 

wybranym na króla Polski, gdzie po raz pierwszy podczas uroczystej koronacji, brzmiały dźwięki 

dostojnej muzyki- poloneza. W późniejszych czasach polonez otwierał ceremonię koronacyjną na 

dworze królewskim. Polonez to taniec narodowy o uroczystym charakterze. Tańczony jest w parach. 

Kroki i figury wykonywane są lekko i z gracją. 

Polonez nazywany jest tańcem „chodzonym”, ponieważ taniec ten polega na chodzeniu i poruszaniu 

się z gracją. Kroki w polonezie są rytmiczne i powolne. W celu uwydatnienia uroczystego charakteru 

tańca polonez powinno tańczyć się w eleganckich strojach, z wyprostowaną sylwetką i z dumnie 

uniesioną głową. 

Posłuchajcie muzyki poloneza. 

https://www.youtube.com/watch?v=mbMb5T_gQv4 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=mbMb5T_gQv4


Po wysłuchaniu muzyki poloneza, włączcie ją od początku i spróbujcie wyklaskiwać rączkami rytm 

poloneza. 

A teraz zobaczcie jak wyglądają kroki poloneza. 

https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY 

 

To jest scena z filmu „Pan Tadeusz”, gdzie wszyscy tańczą poloneza. 

 

 

 

Teraz spróbujemy nauczyć się podstawowych kroków poloneza- krok chodzony oraz krok 

podstawowy polonezowy. Obejrzyjcie film i spróbujcie zatańczyć. Poproście do tańca jednego z 

rodziców lub rodzeństwo  

https://www.youtube.com/watch?v=fbq187_-Eqg 

Spróbujcie zatańczyć i nagrać taniec  jestem bardzo ciekawa jak wam poszło! 

2.  A teraz odpowiedzcie na te pytania: 

 kiedy i gdzie śpiewany jest hymn państwowy? ( podczas uroczystości państwowych, podczas 

meczów reprezentacji sportowej, igrzysk międzynarodowych itd.) 

 jaką postawę należy przyjąć, śpiewając hymn ( wyrażającą szacunek, na baczność) 

 

Znacie już jeden hymn, jest to nasz „Mazurek Dąbrowskiego”. Dziś poznacie hymn Unii 

Europejskiej, którego nazwa to „Oda do radości”. Posłuchajcie uważnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY
https://www.youtube.com/watch?v=fbq187_-Eqg


https://www.youtube.com/watch?v=WQyD-OrASFc 

 

Hymn „Oda do radości” jest śpiewany do IX Symfonii Beethovena. Polski tekst przełożył K.I. 

Gałczyński. Autorem oryginału jest Fryderyk Schiller. 

 

 

Ludwig van Beethoven – kompozytor, autor melodii hymnu UE. 

Spróbujcie wysłuchać kilka razy hymnu i nauczyć się go na pamięć. 

https://www.youtube.com/watch?v=WQyD-OrASFc


 

 

Część III 

Na koniec dzisiejszych zajęć wykonamy kilka zabaw ruchowych. Ubierzcie się wygodnie . 

Przydałby się kręgiel, jeśli go nie macie może być plastikowa butelka (o,5 l.) i jakiś instrument 

lub po prostu dłonie do klaskania. 

 Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód. Dzieci w siadzie prostym, kręgle 

trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej 

w kierunku stóp (kolana proste). 

 Skręty Na prawo, na lewo. Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają kręgle na głowach, 

przytrzymując je rękami, łokcie mają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo 

i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów kręglami. 

 Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie. Dzieci leżą na plecach, trzymają kręgle w obu 

rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznoszą obie ręce i nogi – dążą do 

spotkania nóg z kręglami; potem powracają do pozycji wyjściowej. 



 Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk. Dzieci leżą na plecach, kręgle 

trzymają pomiędzy stopami. Przekazują kręgle do rąk za głową i powracają do siadu. 

Ponownie wkładają kręgle pomiędzy stopy i od nowa wykonują ćwiczenie. 

 Ćwiczenia przeciw płaskostopiu Sprytne stopy. Dzieci w siadzie prostym podpartym, 

kręgiel mają pomiędzy stopami (pionowo). Krążą obunóż w prawo i w lewo. − 

Wałkują kręgle raz jedną, raz drugą stopą. − W siadzie podpartym – chwytają 

stopami kręgle i podnoszą je do góry. 
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