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Dzień dobry Wiewióreczki! Zapraszam Was dzisiaj na podróż po Polsce. Zwiedzimy bardzo 

ważne miasto, a jest nim stolica Polski, czy ktoś już wie o jakie miasto chodzi?  

1. Na dzień dobry zapraszam do rozgrzewki!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

 

2. Uff… Czy zmęczyliście się? Mam nadzieję, że nie!  To teraz popracuje nasza buzia i język. 

Nagranie wideo dostępne w załączniku. 

 

3. „Jesteśmy Polką i Polakiem” No to teraz wsiadamy do pociągu i jedziemy! 
  
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
 
- Jakie miasta zwiedziliśmy?  
- Czy usłyszeliście jakie miasto jest stolicą Polski? 
 
Posłuchaj zagadki: 
 
Herbem tego miasta, jest piękna syrenka, 
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. 
Od imienia syrenki Sawy i rybaka Warsa je nazwano, 
I stolicą państwa polskiego mianowano. 
Przez nie rzeka Wisła przepływa, 
Zatem jak stolica Polski się nazywa? 
 
Tak, dojechaliśmy do Warszawy! 
 
Posłuchajcie dlaczego to miasto nazywa się Warszawa.  Nagranie audio w załączniku 
 
4. „Syrenie skoki” - zabawa ruchowa: 
 

Czy chcielibyście poczuć się jak syrenka i zobaczyć, jak to jest poruszać się z rybim ogonem? 
Zapraszam zatem wszystkich rodziców, którzy pomogą zamienić Wasze nogi w syreni ogon z 
pomocą bandaża lub kocyka. 
Spróbujcie skakać z związanymi nogami! Czy to łatwe zadanie? 
 
Syrena na lądzie miałaby trudno się poruszać. 
 
5. „Płynie Wisła, płynie” – zabawa matematyczna 
A pamiętacie, jak nazywa się rzeka która przepływa przez Warszawę i dodatkowo, jest 
najdłuższą rzeką w Polsce? 
Tak, to Wisła. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Wyobraźcie sobie, że siedzicie teraz nad Wisłą (rodzic rozwija niebieską tasiemkę przed 
dzieckiem).  
Siedzicie, odpoczywacie i zastanawiacie się, jak długi jest ten kawałek Wisły, który widzicie. 
Chcielibyście go zmierzyć? A jakimi sposobami możemy dokonać tych pomiarów? 
 
- znane sposoby mierzenia długości (kroki, stopa za stopą, łokcie, sznurki). 
 
Można mierzyć na różne sposoby długość tasiemki – ważne jest aby to dziecko wymyśliło  
w jaki sposób można zmierzyć. 
Można stworzyć tabelkę i zapisać swoje wyniki ( ile zmieściło się „stóp”, „łokci”). Wysyłam w 
załączniku przykładową tabelkę. 
 
6. Kto ma ochotę poćwiczyć pamięć to zapraszam do interaktywnej gry!  
 
https://view.genial.ly/5ea0605c42b8b70da806c39a 
 
7.  Wysyłam dla chętnych kilka kart pracy  
 
- Karta pracy 1 – Dokończ rysowanie Syrenki 
- Karta pracy 2 – Policz i połącz z odpowiednią kostką 
- Karta pracy 3 – Połącz czarne literki z odpowiednimi miejscami w kratkach 
 
8. „Biały Orzeł” będzie dzisiaj tematem naszej pracy plastycznej   
 
Technikę, którą dzisiaj proponuję jest rozdzieranie papieru. Wbrew pozorom jest to trudne 
ćwiczenie, ale ma duży wpływ na pracę paluszków. Wymaga użycia znacznej siły, przez co 
korzystnie wpływa na wzmocnienie napięcia mięśniowego rąk. 
 
Materiały i przybory: Biały papier lub kolorowy: czerwony i  czarny, gazeta, flamastry, 
nożyczki, kleje. 
 
Kontur orła można wydrukować (dostępny w załączniku) lub narysować i czas na wydzieranie 
gazety i wyklejanie! Powodzenia!   
 

https://view.genial.ly/5ea0605c42b8b70da806c39a


 

 
 
 

 



 

 



 



 

 

 


