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Szanowni Rodzice 

Pierwsze zajęcia to edukacja plastyczna i edukacja społeczna. Dzieci słuchają 

hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego, przypomnienie podstawowych informacji nt. 

hymnu. Wykonanie Warszawskiej Syrenki- doskonalenie sprawności manualnej; 

ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, układanie wyrazu z rozsypanki wyrazowej 

 

Drugie zajęcia to edukacja muzyczna oraz edukacja zdrowotna i bezpieczeństwo; 

zabawy przy piosence „Syrenka” - rozwijanie umiejętności wokalnych; kształtowanie 

poczucia rytmu. Zabawy i ćwiczenia ruchowe- rozwijanie sprawności fizycznej 

 Kochane dzieci: 

Nasze I zajęcia to przypomnienie hymnu Polski, dowiecie się kiedy możemy go 

usłyszeć i jak należy się wtedy zachować, spróbujecie wykonać „Warszawską 

Syrenkę”.  

Drugie zajęcia to zajęcia muzyczne. Poznacie nową piosenkę, spróbujecie ją 

zaśpiewać. Przygotowałam dla was zestaw kilku zabaw i ćwiczeń ruchowych. Mam 

nadzieję, że pamiętacie „Ruch to zdrowie” 

Zajęcia 1 

1) Posłuchajcie najważniejszej polskiej pieśni- hymnu Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

2) Hymn Państwowy możemy usłyszeć podczas ważnych uroczystości i świąt 

narodowych. Pamiętajcie: słuchając hymnu należy być poważnym i  być 

cicho, podczas śpiewania należy stać na baczność. 

3) Teraz czas na „Syrenkę Warszawską”. Poniżej znajduje się Syrenka. 

Wasze zadanie  polega na wycięciu elementów i ułożeniu syrenki. 

Przyklejcie ją na kartkę. Następnie z rozsypanki wyrazowej ułóżcie wyrazy 

„Syrenka warszawska” i również przyklejcie. Możecie ozdobić swoją 

syrenkę np. za  pomocą plasteliny lub bibuły. 

Zajęcia 2  

1) Posłuchajcie piosenki „Syrenka” https://www.youtube.com/watch?v=c-

id729zpjs 

2) Opowiedzcie o czym jest ta piosenka. Może spróbujecie ją zaśpiewać? 

3) Teraz czas na gimnastykę: 

-  Zabawa ruchowa „Warszawskie gołębie”. Dzieci poruszają się 

naśladując lot ptaków. Na umówiony sygnał zatrzymują  się i klaszczą w 

ręce rytmizując tekst: Warszawskie gołębie wysoko latają i stolicę Polski z 

góry podziwiają. 

- Zabawa orientacyjno-porządkowa Hop – bęc. Dzieci maszerują w 

różnych kierunkach. Na hasło: Hop wyskakują w górę, a na hasło: Bęc – 

przykucają.  
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- Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Sięgnij jak najwyżej”. Dzieci 

wspinają się na palce, wyciągają ręce naprzemiennie w górę, aby sięgnąć 

jak najwyżej; następnie wykonują siad klęczny, przyciskają głowę do kolan 

– starają się zwinąć w jak najmniejszą kulkę.  

- Ćwiczenia nóg „Jak sprężynka”. Dzieci wykonują przysiady 

- Ćwiczenie równowagi „ Kto potrafi?”  Dzieci dotykają prawym łokciem 

lewego kolana i odwrotnie; wytrzymują chwilę w tej pozycji.  

- Ćwiczenie emisyjne „Cicho- głośno”- na scenie” 

 

Dziś w operze wielki konkurs! Udział wezmą znani i lubiani śpiewacy – 

lalka, miś, lisek, piesek, jeżyk i żyrafa (dowolne zabawki lub maskotki 

dziecka). Pierwsza na scenę wychodzi Lalka, kłania się i śpiewa: 

 

AAAAAAAAAAAAA – cichutko, potem coraz głośniej (początkowo 

śpiewamy razem z dzieckiem, ale zachęcamy je, by samodzielnie 

wybrzmiewało samogłoskę - aaaaaaaaaaaa. 

 

Śpiewa wysokim głosem (naśladujemy samogłoskę wraz z dzieckiem), a 

potem niskim (śpiewamy razem). 

 

Widzowie biją brawo. Ale oto na scenie pojawia się Lisek. Teraz ona 

zaśpiewa. EEEEEEEEEE (śpiewamy ). Nisko, wysoko, nisko, wysoko. 

Brawo!!! Po nim, kolejno pojawiają się następni artyści i śpiewają  – o, u, i, 

y. Kto był najlepszy i wygrał??? Niech dziecko samo zdecyduje. 

 

Ćwiczenie utrwalające 

Przesyłam film „Historia hymnu” https://www.youtube.com/watch?v=qYoYg9koMaE  

 W załączniku przesyłam kartkę pracy „Układamy rytmy” oraz „Strzałki”- dzieci 

powinny tutaj określić kierunek strzałki 

 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!  

M. Grądzka 

 E. Truszkowska 
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Rozsypanka wyrazowa: 

 

w a r s z a w s k 

S y r e n k a  a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: Puzzle Syrenka 








