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1. „Jedziemy windą na wycieczkę” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
Dziecko leży na plecach, rodzic mówi rymowankę w różnym tempie, dziecko wykonuje
wymachy nóg tzw. „rowerek”.
Po zakończeniu rymowanki rodzic klaszcze dowolną ilość razy, dziecko odgadują na które
piętro wjechała winda z turystami.
Rymowanka: „Jedzie wycieczka windą w górę, Jedzie na piętro, zgadnij które?”
2. „Wars i Sawa” – słuchanie legendy Wandy Chotomskiej czytanej przez rodzica.
Rodzic mówi dziecku, że pozna dzisiaj legendę o powstaniu Warszawy - stolicy Polski.
Wyjaśnia, że słowo stolica oznacza miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy
państwowe będące siedzibą władz.
Rodzic czyta legendę, ilustruje ją obrazkami (zostały zamieszczone niżej)
i zadaje dziecku pytania do wysłuchanego 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. Głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie
zawahał się ani chwili:
– Nie boję się niczego! – zawołał. 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 łodź! – 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: półrybę –
półdziewczynę. 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!

Po przeczytaniu legendy rodzic zadaje dziecku pytania:
- 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?
Następnie pokazuje dziecku i omawia z nim wygląd herbu Warszawy
(ilustracja herbu została zamieszczona niżej).
3. „Zwiedzamy Warszawę”- zapoznanie dzieci z zabytkami i ważnymi miejscami
w Warszawie.
Rodzic pokazuje dziecku na mapie Polski (została zamieszczona niżej), gdzie leży
Warszawa. Mówi, że Warszawa leży nad rzeką Wisłą.
Następnie mówi, że posłuchają teraz piosenki profesora Szymona „Miasto Warszawa”,
dzięki której szybko zwiedzą naszą stolicę. Zobaczą, jakie są w niej zabytki
i miejsca, które warto poznać.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak9-ctGY
Po wysłuchaniu piosenki rodzic pokazuje dziecku ilustracje z zabytkami i ważnymi
miejscami w Warszawie – najlepiej je wyciąć (zostały zamieszczone niżej, są to: Pałac
Prezydencki, Łazienki Królewskie (Pałac na Wyspie), Pomnik Syrenki nad Wisłą, Zamek
Królewski, Pomnik Syrenki na rynku Starego Miasta, Pałac Kultury i Nauki, Kolumna
Króla Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym, Stadion Narodowy).
Dziecko przygląda się ilustracjom i powtarza ich nazwy.
„Jedzie pociąg z daleka” – zabawa muzyczno – ruchowa z wykorzystaniem tekstu
i melodii piosenki „Jedzie pociąg z daleka” oraz ilustracji przedstawiających zabytki
i ważne miejsca Warszawy.
Dziecko jest maszynistą, rodzic ustawia się w pociągu za dzieckiem. Dziecko z rodzicem
śpiewa piosenkę „Jedzie pociąg z daleka” (zna ją z przedszkola ).
Na przerwę w muzyce rodzic podaje nazwę jakiegoś zabytku lub ważnego miejsca, które
znajduje się w Warszawie. Dziecko musi stanąć przy właściwej ilustracji.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio

Piosenka „Jedzie pociąg z daleka”
Jedzie pociąg z daleka,
na nikogo nie czeka,
konduktorze łaskawy
zabierz nas do Warszawy,
konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy
Konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy,
trudno, trudno to będzie,
dużo osób jest wszędzie,
trudno, trudno to będzie,
dużo osób jest wszędzie.
Pięknie Pana prosimy,
jeszcze miejsce widzimy,
a więc prędko wsiadajcie,
do Warszawy ruszajcie,
a więc prędko wsiadajcie,
do Warszawy ruszajcie.
Jedzie pociąg z daleka,
ani chwili nie czeka,
konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy,
konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy,
konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy,
Zabierz nas do Warszawy.
4. „Syrenka” (karta pracy nr 1). Dokończ rysowanie Syrenki kredkami ołówkowymi,
pokoloruj obrazek.
Jeżeli, masz w domu papier kolorowy na ogonie naklej wydzierankę z niebieskich
i zielonych papierków (papier rwiemy na małe kawałki i przyklejamy, dzieci będą wiedziały
o co chodzi ).
Jeżeli, nie masz w domu kolorowego papieru możesz użyć klejów brokatowych, plasteliny
lub kredek .
Źródła obrazków:
• ilustracje do legendy „Wars i Sawa” – Wandy Chotomskiej: https://chomikuj.pl/
• mapa Polski: http://agnieszka-filipowska.blogspot.com
• Herb Warszawy, Pałac Prezydencki, Łazienki Królewskie (Pałac na Wyspie),
Zamek Królewski, Pomnik Syrenki na rynku Starego Miasta, Pałac Kultury i Nauki,
Stadion Narodowy: https://pl.wikipedia.org/
• Pomnik Syrenki nad Wisłą: https://www.wikiwand.com
• Kolumna Króla Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym: https://zabytek.pl
• karta pracy nr 1: http://boberkowy-world.blogspot.com/
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