
 

Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie :  „POLSKA MOJA OJCZYZNA” 
 

Propozycje zabaw/aktywności 30.04.2020/czwartek/ 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DZIECI I WAS RODZICE NA TYDZIEŃ Z HASŁEM 

 „POLSKA MOJA OJCZYZNA”. 

 
 

1. Dzisiaj porozmawiamy o stolicy Polski .  

- Ciekawa jestem czy wiesz jak się nazywa? A może miałaś/eś okazję ją zwiedzić? Tak, to 

Warszawa . 

 

2. Poproś mamusię/tatusia o pokazanie na mapie Warszawy / jeśli nie macie jej Państwo w 

wersji papierowej, można pokazać dziecku na mapie np. tutaj 

 https://www.google.com/…/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47009964… 

Czy uda Ci się wskazać położenie Warszawy na mapie, którą trzyma Mały Miś? /ZAŁ.1/ 

- proszę pokoloruj misia i zaznacz położenie stolicy na jego mapie 

3. Zapraszam Was z rodzicami na wycieczkę po Warszawie. Będzie to wirtualny spacer po 

naszej stolicy 

https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI 

Opowiedz mamusi/tatusiowi co spodobało Ci się najbardziej podczas naszej wycieczki  

 

4. Posłuchaj wiersza, spróbuj nauczyć się z mamusią/tatusiem chociaż małego 

fragmenciku / a jeżeli go znasz/pamiętasz, spróbuj powiedzieć go wspólnie z dziećmi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M   

5. Drugiego maja wywieście flagę w Waszym domku.  

- Możecie również przykleić w oknie flagę, którą przygotowaliście wcześniej samodzielnie.  

 
RELAKS Z DOWOLNĄ BAJKĄ /proponuję „Legendę o Warszawskiej Syrence”/ 

                                                                                                                                           ZAŁ.2. 

 

PROPOZYCJE POPŁUDNIOWE:   

1. Nowe przygody Olka i Ady /karty do czytania /s.70-71/ /dziecko próbuje czytać tekst 

samodzielnie/.                                               

2. Karty matematyczne 

https://drive.google.com/file/d/1dthWqHu7eM90Rv8D99ICRNJmyP4VDFCG/view 
                                                           

 

 

https://www.google.com/maps/place/Polska/@51.8684183,14.6489197,6z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47009964a4640bbb:0x97573ca49cc55ea!8m2!3d51.919438!4d19.145136?fbclid=IwAR1wVaXNSSsrc5DOpUzCTdmI5wIDZ0X_Vd-fUIn5lDI4RAaETFS3hczBwZ4
https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI&fbclid=IwAR33oTPAt5u2lsWjJSUJ514BiV8JbQyBzqzbB0zRCS5M_S935abqMPS5oCQ
https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M&fbclid=IwAR35BU_EXKXjPSrviSrdZXnV19CDAMjWhfBm_PM_UuUvMdj3MGg8O9UrlQg
https://drive.google.com/file/d/1dthWqHu7eM90Rv8D99ICRNJmyP4VDFCG/view


ZAŁ.1 

 

 

 

 

 



ZAŁ.2 

LEGENDA O WARSZAWSKIEJ SYRENCE 

 

   Przed wiekami na dnie Atlantyku istniało podwodne królestwo, w którym dwie piękne 

syrenie siostry żyły w dostatku i miłości. Doskwierała im jednak nuda, pewnego dnia 

postanowiły więc udać się w daleką drogę, by poznać inne, ziemskie królestwa.  

Gdy przypłynęły na wody Bałtyku, zachwyciły się ich niezwykłym pięknem. 

Jednej z sióstr szczególnie spodobały się okoliczne wyspy- postanowiła więc tam zostać 

(dziś w tym miejscu znajduje się Kopenhaga, stolica Danii). Druga popłynęła dalej i wkrótce 

dopłynęła do Gdańska, skąd wodami Wisły ruszyła na południe. Mijała osady i wioski, gęste 

bory, aż wkrótce dopłynęła do miejsca, które szczególnie jej się spodobało. Postanowiła, że 

właśnie tu zamieszka. Co wieczór zaczynała śpiewać- jej niezwykły głos niósł się po lasach i 

łąkach, dając radość rybakom i rolnikom. 

Pewnego wieczoru śpiewając, nie zauważyła, że ktoś ją obserwuje. Niestety nie miał wobec 

niej dobrych zamiarów: zarzucił na nią sieć, skrępował i uwięził w szopie, mając zamiar 

pokazywać niezwykłą pół kobietę, pół rybę na jarmarkach, by przyniosła mu fortunę. Jednak 

uwięziona Syrenka zaczęła śpiewać tak przejmująco i głośno, że jej głos obudził rybaków z 

niedalekiej wsi. Ci, przerażeni, odnaleźli starą szopę, uwolnili Syrenkę i pomogli dotrzeć jej 

do rzeki. Ta na pożegnanie zaśpiewała im piękną pieśń i obiecała, że zawsze będzie chronić 

ich wioskę. Wkrótce mała osada dała początek wielkiemu miastu: Warszawie.  

   A pomnik Syrenki do dziś stoi z tarczą i wzniesionym mieczem w drugiej dłoni, 

przypominając mieszkańcom o dawnych dziejach. Po lasach i łąkach, dając radość rybakom i 

rolnikom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


