
                                                                                                  Czwartek, 7.05.2020 r.

Witajcie Marzyciele!

Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji muzycznej i ruchowej.
W związku z tym zapraszamy Was dzisiaj do kilku ćwiczeń gimnastycznych – 
jak wiecie RUCH TO ZDROWIE!

W drugiej części zajęć poznacie hymn Polski oraz nową piosenkę o Syrence. 
Zapoznacie się również z legendą o Warsie i Sawie.

Potrzebne Wam dzisiaj będą: gazety, mała butelka albo kręgiel do gry, jeśli taki 
posiadacie.
                                                                                                               Zapraszamy!

Część I.
Zapraszamy Was do kilku zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.

Zabawa „Polska – mój dom”. Potrzebne Wam będą gazety. 
Rozłóżcie na podłodze gazety w kształcie mapy Polski. 
Na hasło: „Podróżujemy”, naśladujcie poruszanie się dowolnym środkiem lokomocji 
poza Polską. 
Na hasło: „Wracamy do domu”, wejdźcie na ułożoną z gazet mapę Polski. Potem za-
bierzcie jedną gazetę i bawcie się dalej aż do momentu, gdy wszystkie gazety zostaną 
zebrane z podłogi.

- Zabawa „Kto tak potrafi?” Potrzebne Wam będą gazety.
Przeskakujcie przez rozłożoną gazetę obunóż, skaczcie dookoła gazety na jednej no-
dze. Zwińcie gazetę w kulkę, dmuchajcie na nią tak, aby turlała się po podłodze. 
Wrzućcie papierowe kule do kosza. 

Teraz potrzebne Wam będą kręgle albo zamiennie małe butelki.
- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Posłuszne kręgle/butelki”. 
Manipulujcie kręglem lub butelką: podawajcie ją sobie z jednej ręki do drugiej, z 
przodu, za plecami, pod kolanami; podrzucajcie ją i łapcie. 
- Ćwiczenie mięśni brzucha „Jak najdalej w przód”.
Usiądźcie w siadzie prostym, kręgiel (butelkę) trzymajcie w obu rękach. Wykonajcie 
skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste). 
- Skręty „Na prawo, na lewo”. 
W siadzie skrzyżnym, trzymajcie kręgiel (butelkę) na głowie, przytrzymując ją ręka-
mi, łokcie miejcie na zewnątrz. Wykonujcie skręty tułowia w prawo i w lewo; co pe-
wien czas wykonujcie kilka rzutów i chwytów kręglem (butelką).
- Skrętoskłony „Witamy stopy”. 
W siadzie rozkrocznym, kręgiel (butelkę) trzymajcie oburącz w górze; wykonujcie 
skrętoskłon do lewej stopy – przywitajcie się z nią (podczas ćwiczenia starajcie się 
nie zginać kolan, kręgiel (butelka) trzymana obiema rękami). 



- Ćwiczenie mięśni grzbietu „Oglądamy kręgle/butelki”.
Połóżcie się na brzuchu, trzymajcie kręgiel (butelkę) w obu rękach przed twarzą. 
Unoście głowę, prostując ręce; oglądajcie kręgiel (butelkę), wytrzymajcie przez 
chwilę. Potem powrót do leżenia – odpoczynek. 
- Ćwiczenie mięśni brzucha „Spotkanie”. 
Połóżcie się na plecach, trzymając kręgiel (butelkę) w obu rękach wyciągniętych za 
głową. Jednocześnie wznoście obie ręce i nogi – dążcie do spotkania nóg z kręglem 
(butelką); potem powróćcie do pozycji wyjściowej. 
- Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha „Z nóg do rąk”.
Leżąc na plecach, kręgiel (butelkę) trzymajcie pomiędzy stopami. Przekazujcie krę-
giel (butelkę) do rąk za głową i powróćcie do siadu. Ponownie włóżcie kręgiel (butel-
kę) pomiędzy stopy i od nowa wykonajcie ćwiczenie. 
- Bieg „Postaw kręgiel/butelkę”. 
Biegnijcie z kręglem (butelką) w różnych kierunkach pokoju. Gdy usłyszycie klaśnię-
cie w dłonie postawcie kręgiel (butelkę) na podłodze tak, aby się nie przewrócił/-a. 
- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu „Sprytne stopy”.
Usiądźcie w siadzie prostym podpartym, kręgiel (butelkę) włóżcie pomiędzy stopami 
(pionowo). Krążcie obunóż w prawo i w lewo. − Wałkujcie kręgiel (butelkę) raz jed-
ną, raz drugą stopą. 
− W siadzie podpartym – chwytajcie stopami kręgiel (butelkę) i podnieście ją do 
góry. 
- Zabawa uspokajająca „Marsz z kręglem/butelką”. 
Maszerujcie po obwodzie koła; odłóżcie kręgiel (butelkę) na wyznaczone miejsce. 



Część II
1. Posłuchajcie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

Przygotowałyśmy dla Was dwie wersje hymnu:
- Wersja oficjalna
https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

- Wersja śpiewana przez dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=DevmLQmIS7k 

Mazurek Dąbrowskiego  jest to polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 
lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. 
Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie 
uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych. Podczas wykonywania lub odtwarza-
nia hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne 
podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyraża-
jącej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia 
głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zor-
ganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas 
wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru. 

A teraz ponownie wysłuchajcie hymnu w postawie na baczność i w ciszy. Jeśli 
potraficie to zaśpiewajcie go.

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_pa%C5%84stwowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%9B%C5%84_(forma_muzyczna)
https://www.youtube.com/watch?v=DevmLQmIS7k


Warszawa jest stolicą Polski. 
Przygotowałyśmy dla Was ilustracje przedstawiające najważniejsze urzędy państwo-
we znajdujące się w stolicy.

Budynek Sejmu

Pałac Prezydencki 
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Posłuchajcie piosenki pt.: „Syrenka”. 
Link do piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs 

I. Stoi Syrenka nad Wisłą i patrzy na rzeki fale. 
Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło, no i nie boją się wcale. 
Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło, no i nie boją się wcale. 
To nie jest żywa Syrenka, to pomnik Warszawę chroni. 
Bo, jak mówi stara legenda: Syrenka miasta broni. 
Bo, jak mówi stara legenda: Syrenka miasta broni. 
Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica ciągle Syrenkę zachwyca. 
A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp swoją piosenkę: Chlup, chlup, chlup, chlup.
A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp: Chlup! Chlup! Chlup! 

II. Kiedyś prawdziwa Syrenka w falach tej rzeki mieszkała. 
Siadała czasem na brzegu Wisły i cudne pieśni śpiewała. 
Siadała czasem na brzegu Wisły i cudne pieśni śpiewała. 
Złapali ją w sieć rybacy, spać poszli, bo nocka była, 
lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, bo bardzo go prosiła. 
Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, bo bardzo go prosiła. 
Ref.: Nasza Warszawa… 

III. I odtąd dzielna Syrenka ze swojej wielkiej wdzięczności
postanowiła strzec tego miasta, pilnować jego wolności. 
Postanowiła strzec tego miasta, pilnować jego wolności. 
Jest herbem miasta Warszawa, stolicy naszego kraju. 
I Polacy, duzi i mali, Syrenkę odwiedzają. 
I Polacy, duzi i mali, Syrenkę odwiedzają. 
Ref.: Nasza Warszawa… 

− Co to jest stolica? 
Pierwotne znaczenie słowa STOLICA to „tron”, dopiero od tego znaczenia wywodzi 
się to, które znamy dzisiaj, czyli główne miasto kraju; siedziba władz. 
− Jak nazywa się stolica Polski? 

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


− Jak nazywa się najdłuższa z polskich rzek? 

− O kim opowiada piosenka? 

− Czy znacie legendę o Syrence? 
Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie legendy: „Legenda o Warsie i Sawie”
https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs 

Spróbujcie nauczyć się piosenki o Syrence.

Dziękujemy Wam za zabawę w dniu dzisiejszym!
Milena Kurpiewska, Ewa Bienias

https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs

