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Witamy Was serdecznie po majowym weekendzie  

Przed nami kolejny dzień zdalnego nauczania. Dzisiejsze  nasze zajęcia wpisują się w obszar 

edukacji językowej. 

W pierwszej części zajęć  jak zwykle troszkę poćwiczymy, wybierzemy się na wirtualną 

wycieczkę po Warszawie i dowiemy się kilku ciekawostek na jej temat.  

W drugiej części zajęć  wysłuchamy wiersza Agaty Widzowskiej pt. Zakochany w syrenie, 

pobawimy się ze słówkami oraz wykonamy kilka zadań w kartach pracy i nie tylko.. 

Zapraszamy   

 

 

CZĘŚĆ I 

1. Ćwiczenia poranne: 

– “Hop- Bęc”- Maszerujemy w miejscu. Na hasło Hop dzieci wyskakują w górę a na hasło 

Bęc – przykucają. Potem ponownie maszerują.  

– “Sięgnij jak najwyżej” – dzieci wspinając się na palcach i wyciągają ręce. – – – Teraz 

prosimy, aby dzieci wykonały siad klęczny i naprzemiennie wyciągały ręce w górę jak 

najwyżej. 

– Na koniec w siadzie klęcznym przyciskamy głowę do kolan, aby zwinąć się w jak 

najmniejszą kulkę.  

 

 

 



2. Wprowadzeniem do dzisiejszego tematu jest wysłuchanie piosenki Krystyny Gowik pt. 

Syrenka.  

 

https://youtu.be/c-id729zpjs 

 

3. Marzyciele teraz zastanówcie się z czym kojarzy Wam się Polska i spróbujcie dokończyć 

zdanie. 

Polska to…. 

Postarajcie się ozdobić napis Polska najpiękniej jak potraficie ;)  

 

 

 

5. Na koniec zapraszamy na krótki film o zabytkach Warszawy, mamy nadzieję, że rozpoznacie kilka 

z nich .  

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 

 

 

 

https://youtu.be/c-id729zpjs
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek


 

CZĘŚĆ II 

1. Zapraszamy Was teraz do wysłuchania wiersza wiersza Agaty Widzowskiej pt. Zakochany 

w syrenie, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie.(link do pobrania) 

Otwórzcie sobie waszą czytankę .  

Książka (s. 72–73) dla każdego dziecka. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=75 

 

Rozmowa na temat opowiadania.  

− O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu?  

− Kto pomógł jej przedstawić legendę? 

2. Spróbujcie ułożyć kilka zdań ze podanymi słowami. 

Wyrazy:  stolica, Wisła, syrena. 

3.  Zapraszamy Was teraz do układania puzzli. Lubicie wyzwania, prawda?   

Prosimy teraz, abyście ułożyli obrazek Syrenki warszawskiej.  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/103112-syrenka-warszawska? 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4ef2376a253ff74f0969b27e6ec591a1_/lesson/lesson

/index.html?fbclid=IwAR3ouUlc73VjccuEG2dIIAfyJ56Vyo8gyUzbyje6FLKdiKoCTSNvcJ5DV80 

 

4. Jeśli już zmierzyliście się z puzzlami, to zapraszamy Was do wykonania prostego zadania w kartach 

pracy i tylko nie mówcie nam, że nie macie ochoty ;)  

Karta pracy, cz. 4, s. 29. 

Rysowanie po śladach rysunku Syreny i fal.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=30 

 

 

Dziękujemy Wam za dzisiaj  

Pozdrawiamy cieplutko! 

Ewa Bienias  

Milena Kurpiewska 
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