
Propozycja zajęć na wtorek– 13.04.2021r.                                                                                         

dla dzieci 3-letnich „Smerfy”. 

Dzień dobry. Witamy się z Wami we wtorek. Mamy nadzieję, że humory 

dopisują, uśmiechy na buziach są, więc zaczynamy!  

 

Temat zajęć: „Zwiedzamy Warszawę” 

Aktywność: matematyczna, muzyczna. 

Cele: 

-zapoznanie ze stolicą Polski –Warszawą, 

-rozwijanie umiejętności liczenia, 

-rozwijanie umiejętności rytmicznych i wokalnych. 

 
1. Powitanka - rymowanka. 

Powitamy się rymowanką. Stańcie naprzeciwko siebie: dziecko- rodzic. Wykonujcie 

ruchy zgodne z recytowanym tekstem Beaty Gawrońskiej. 

Przywitajmy się wesoło -Machamy do siebie. 

ładne zróbmy koło.- Rysujemy w powietrzu ręką koło. 

Ręce w górę, ręce w bok. -Wysuwamy ręce do góry, a potem w bok. 

Skok do tyłu i w przód skok. -Wykonujemy jeden skok obunóż do tyłu i w przód. 

Ta poranna gimnastyka - Rytmicznie klaszczemy w ręce. 

wszystkie zuchy dziś przywita. 

2. Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg”.  

Zapraszamy Was na wycieczkę do Warszawy. Gotowi?? To wsiadajcie razem z nami 

do wesołego pociągu i ruszamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

3. Legenda o Warsie i Sawie - poznanie legendy o powstaniu Warszawy. 

Rodzic tłumaczy dziecku, że pozna legendę o powstaniu Warszawy - stolicy Polski, 

czyli najważniejszym mieście w państwie. Rodzic czyta legendę, następnie zadaje 

pytania do tekstu. 

 

Dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. 

Któregoś dnia, gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę:  

Siedem fal mnie strzeże i siedem błyskawic. 

Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi. Piosenkę śpiewała dziewczyna. A głos 

miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie zawahał się ani chwili: 

– Nie boję się niczego! – zawołał. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak odbił od brzegu, rozpętała się 

straszliwa burza. 

– Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice. 

– Porwę twoje sieci na strzępy! – ryczał wicher. 

– Zatopimy łódź! – groziły fale. 

Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go 

dogonić. Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: 

pół rybę, pół dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. 

Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz. I nagle... zmieniła się w piękną 

dziewczynę. 

– Na imię mam Sawa – powiedziała. – Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. 

A potem było jak w bajce: Żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa. Rosło 

miasto nad Wisłą, dzielna, piękna Warszawa. Fale płyną jak dawniej. Wiatr 

powtarza piosenkę. Jaki herb ma Warszawa? Syrenkę! 

 

 
 

- Kto mieszkał nad brzegiem Wisły? 

- Kto śpiewał piosenkę, którą usłyszał Wars? 

- Co się stało, kiedy Wars wypłynął na poszukiwanie Sawy? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Jaki herb ma Warszawa ? 

-Odszukaj Warszawę na mapie Polski. 

 



 

4. „Syrenka” – zabawa ruchowa z reakcją na sygnał dźwiękowy do piosenki „Płynie 

Wisła”. Kiedy gra piosenka dziecko porusza się w jej rytmie naśladując – pływanie 

syrenki. Kiedy muzyka milknie zastyga w bezruchu- jak pomnik warszawskiej 

syrenki. 

http://chomikuj.pl/annabartnik/Piosenki+dla+dzieci+mp3/07+-

+P*c5*82ynie+Wis*c5*82a*2c+p*c5*82ynie,2607440321.mp3(audio) 

 

5. Słuchanie „Mazurka Dąbrowskiego” –  Mamo, tato porozmawiaj z dzieckiem                    

na temat właściwego słuchania hymnu narodowego. Powtarzaj z dzieckiem wers                  

po wersie dwie zwrotki tekstu hymnu. Następnie odtwórz nagranie hymnu i poproś 

dziecko, żeby wstało i spróbowało go zaśpiewać. 

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

 

 

 

http://chomikuj.pl/annabartnik/Piosenki+dla+dzieci+mp3/07+-+P*c5*82ynie+Wis*c5*82a*2c+p*c5*82ynie,2607440321.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/annabartnik/Piosenki+dla+dzieci+mp3/07+-+P*c5*82ynie+Wis*c5*82a*2c+p*c5*82ynie,2607440321.mp3(audio)


 

 

6. Ćwiczenia w liczeniu. Wykonanie zadania na karcie pracy. 

 

 

 



 

Na zakończenie zapraszamy was na, krótki "spacer" po Warszawie- stolicy naszego 

kraju. 

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

Dziękujemy za udział w zajęciach. Do jutra! 

Janina Sobierajska i Monika Szywała. 

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

