
Dzień dobry Słoneczka. Witam Was we wtorek☺ 

Temat zajęć: Stolica, Wisła, syrenka. 

Zapoznajcie się z piosenką „Syrenka”. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs 

 

1. Stoi Syrenka nad Wisłą 

i patrzy na rzeki fale. 

Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło, 

no i nie boją się wcale. 

To nie jest żywa Syrenka, 

to pomnik Warszawę chroni. 

Bo, jak mówi stara legenda: 

Syrenka miasta broni. 

Bo, jak mówi stara legenda: 

Syrenka miasta broni. 

Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica 

 ciągle Syrenkę zachwyca. 

 A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp 

 swoją piosenkę: chlup, chlup, chlup, chlup. 

 A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp: 

 Chlup! Chlup! Chlup! 

2. Kiedyś prawdziwa Syrenka 

w falach tej rzeki mieszkała. 

Siadała czasem na brzegu Wisły 

i cudne pieśni śpiewała. 

Siadała czasem na brzegu Wisły 

i cudne pieśni śpiewała. 

Złapali ją w sieć rybacy, 

spać poszli, bo nocka była, 

lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, 

bo bardzo go prosiła. 

Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, 

bo bardzo go prosiła. 

 

Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica 

 ciągle … 

https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs


3. I odtąd dzielna Syrenka 

ze swojej wielkiej wdzięczności 

postanowiła strzec tego miasta, 

pilnować jego wolności. 

Jest herbem miasta Warszawa, 

stolicy naszego kraju. 

I Polacy, duzi i mali, 

Syrenkę odwiedzają. 

I Polacy, duzi i mali, 

Syrenkę odwiedzają. 

Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica 

 ciągle … 

 

Dzieci różnicują pierwsze głoski w nazwach przedmiotów przedstawionych  

na obrazkach, łączą je i odgadują nazwę kraju.  

 

palec   oko                       lalka                        sanki                     kot 

 

 

 

 

Poznamy dzisiaj literkę f, F 

Zaznacz na niebiesko litery f, F w podanych wyrazach. Czy wiesz, dlaczego 

zaznaczasz je  kolorem niebieskim? 

 

figa   kufer   fala   foka   elf 

flaming  harfa   mufka            agrafka         delfin 

Franek  Filip   rafa   Afryka futro 

fart   żyrafa   pufa   rufa  fikus  

 

 



Przeczytaj. 

fo  fa  fe  fu fi  fy  of  af  uf  ef  if  yf  

 

 

 

 

Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. Należy 

przygotować kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością 

wody zabarwionej farbą. Pamiętamy o dobrym zakręceniu butelek.  

Określanie, ile wody jest w butelce. Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą 

butelkę z wodą. Pyta dziecko: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem 

przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody. 

Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Butelki z różną 

ilością barwionej wody. Rodzic ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem. 

Dzieci określają, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której 

najmniej. 



Ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą 

ilością, do tej z największą. Dmuchają w kolejne odkręcone butelki. Porównują 

dźwięki wydawane przez nie. 

Zapoznanie z miarą płynów. Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi 

dzieciom, że miarą pojemności jest litr. 

 

Zabawa ruchowa z butelką plastikową. Dziecko dostaje butelkę, ustawia  

ją względem siebie według poleceń rodzica: 

−połóżcie butelkę przed sobą, za sobą, 

−połóżcie ją po waszej prawej stronie, po waszej lewej stronie, 

−turlajcie butelkę po podłodze. 

Przypomnijcie sobie piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

 

Miłej zabawy Słoneczka. Dziękuję za zdjęcia waszych prac. 

Pozdrawiam p. Kinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM


 

Zajęcia popołudniowe 

Witam Was serdecznie we wtorek! 

Zapraszam Was dzisiaj do wykonania godła-pomaluj tło na czerwono, tak aby 

kształt orła został biały. Pamiętaj korona , dziób i szpony pomaluj na żółto. 

Miłej zabawy! Czekam na zdjęcia Waszych prac.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A teraz przyjrzy się tym figurom i pokoloruj zgodnie z kodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A to zadanie jest dla chętnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuje Wam za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam. 

Pani Violetta 

 

 


