
Czwartek, 30 kwietnia 2020r. 

Witamy Was serdecznie  

W dniu dzisiejszym czeka Was troszkę więcej ruchu  ,ponieważ zajęcia wpisują się w 

przestrzeń ruchowo – muzyczną.  W pierwszej części zajęć przygotujcie się na poranną 

gimnastykę, po wesołej rozgrzewce pobawimy się w rytm piosenki  Najpiękniejsze miejsce 

świata, którą już mieliście okazje usłyszeć . W drugiej części zajęć zapoznamy się z jedną z 

najstarszych polskich  melodii jaką jest Polonez oraz wykonamy flagę Polski.  

Zapraszamy! 

CZĘŚĆ I 

 

1.Zapraszamy Was do wesołej rozgrzewki w warunkach domowych  mam nadzieję, że się 

wam spodoba. 

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

2. Słuchanie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata (sł. i muz. Krystyna Gowik). 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

Przygotujcie 4 karteczki : na jednej narysujcie 1 serce, na drugiej 2 serca, na trzeciej 3 serca, 

na czwartej 4 serca.  

 

W rytmie nagrania piosenki swobodnie maszerujcie po pokoju. Co jakiś czas zatrzymujcie 

muzykę, rodzic w tym czasie niech unosi wybraną karteczkę, a wy wykonujcie odpowiednie 

ruchy:  

https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


– karteczka z jednym serduszkiem – miarowe, rytmiczne klaskanie,  

– karteczka z dwoma serduszkami – naprzemiennie – klaskanie i tupanie,  

– karteczka z trzema serduszkami – naprzemiennie – klaskanie, tupanie i obrót wokół siebie,  

– karteczka z czterema serduszkami – naprzemiennie – klaskanie, tupanie, obrót wokół siebie, 

ukłon. 

 

CZĘŚĆ II 

1.Polonez.. 

Zapraszamy Was do odsłuchania i obejrzenia kilku wersji muzycznych i tanecznych 

Poloneza.  

  

Polonez jest to jedna z najstarszych melodii polskich. Dawnie j 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.  

Mazowsze-Polonez Warszawski '84 

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

Polonez Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny" 

https://www.youtube.com/watch?v=MlEXyffuYX0 

Polonez  na placu Ratuszowym w Wilnie  

https://www.youtube.com/watch?v=5TqoFL1PA7U 

2. Drogie dzieci z uwagi na to, że w tym roku Święto Flagi wypada w sobotę 2 maja, prosimy, 

żebyście wykonali samodzielnie własną flagę jako symbol naszej przynależności do Polski. 

https://www.youtube.com/watch?v=ukXnEDXNzks
https://www.youtube.com/watch?v=MlEXyffuYX0
https://www.youtube.com/watch?v=5TqoFL1PA7U


 

Święto Flagi. Jest to święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku.  

Obchodzimy je w całym kraju 2 maja.  

 

 Flaga jest - obok godła – naszym najwyższym symbolem narodowym.  

Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. 

Łączy Polaków w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych 

najcenniejszych wartości.  

 

 

„Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, biel i czerwień, 

Czerwień to miłość,  

Biel serce czyste,  

Piękne są nasze barwy ojczyste.” 

 

                             Czesław Janczarski „Barwy ojczyste”  

 

 

 

 

 

 

 



Jak zrobić flagę Polski z papieru? 

 

 

 

Do wykonania flagi Polski potrzebne nam są: 

- biała kartka 

- czerwona kartka 

- nożyczki 

- klej 

- patyczek 

 

 

 

 

Instrukcja wykonania flagi: 

1. Moja biała kartka jest o długości 29,5 cm i jest to zwykła kartka do drukarki. Odmierzyłam 10 cm 

szerokości i wycięłam prostokąt. Czerwona kartka również miała 29,5 cm, odmierzyłam połowę mniej 

szerokości czyli 5 cm i wycięłam.  

2. Czerwony papier przykleiłam klejem na dole białej kartki.  

 

https://1.bp.blogspot.com/-OuxlCKk9pk0/Xclzq0hWI7I/AAAAAAAABxA/lP_z1WAOuZYOHVlByY0_hrLtX29hREZUwCLcBGAsYHQ/s1600/75610624_584079868801416_5649793426485411840_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SrxkhxDMSdE/Xcl0t2uDbqI/AAAAAAAABxM/N37PbKF9N-0yE4d75lugIkUZkmWv8tZWACLcBGAsYHQ/s1600/75348960_269907130580473_6562972893171417088_n.jpg


 

 

3. Kartkę złożyłam na pół, aby odmierzyć środek. 

 

 

 

4. Cały środek kartki wysmarowałam klejem, włożyłam w środek duży patyczek od szaszłyków i skleiłam.  

 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za uwagę.  

Życzymy Wam udanego weekendu majowego  

Ewa Bienias 

Milena Kurpiewska 

https://1.bp.blogspot.com/-ZzXfy_V9LtQ/Xcl3UnBAqHI/AAAAAAAABxY/C4G28428sA4lpYNEvBXEZAhbW4eaUSsmQCLcBGAsYHQ/s1600/74185791_2570142403263353_2186746641292197888_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-aEoEFZCYo1s/Xcl3fg3FgWI/AAAAAAAABxc/1uocrcuXhpIEjiJ52tAxW_FnLKjd_va-QCLcBGAsYHQ/s1600/75299973_550358062418706_2426944658710986752_n.jpg

