
27.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Warszawa naszą stolicą. 

Cele ogólne: 

1. Poznanie legendy o Syrence warszawskiej. 

2. Rozwijanie mowy. 

3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

 

Przebieg dnia: 

1. Oglądanie wizerunku warszawskiej Syrenki w książkach, albumach i na zdjęciach.  

2. Na wstępnie pragnę zaznaczyć, że legend o Syrence warszawskiej jest co najmniej kilka. 

Każdy z nas na pewno zna jedną z nich, albo ma swoją ulubioną. 

Legenda – utwór zawierający część prawdy historycznej (fakty, postać, miejsce) osnutej 

wokół zdarzeń fantastycznych. 

 

”Legenda o syrence warszawskiej”. 

Dawno temu na brzegu Wisły stała rybacka osada. Mieszkańcy opowiadali, że w 

głębinach rzeki mieszka syrena, chociaż nikt jej dotąd nie widział. Tylko rybacy powracający 

z połowów słyszeli niekiedy jej piękny śpiew. Pewnego dnia trzej z nich spotkali się na 

brzegu. 

- Jeśli złapiemy syrenę i zawieziemy ją księciu, dostaniemy mnóstwo złota - powiedział jeden 

z nich. Pozostali pokiwali głowami i umówili się, że wypłyną za kilka dni, gdy księżyc będzie 

w pełni. 

Nocą o pełni księżyca zaczaili się w łodzi trzymając mocną sieć. Nie czekali zbyt 

długo. Syrena wypłynęła z fal, usiadła na jednym z przybrzeżnych głazów i zaczęła śpiewać. 

Rybacy urzeczeni jej głosem nie byli w stanie się poruszyć, aż wreszcie najstarszy z nich 

otrząsnął się i wyjął z kieszeni wosk. Rybacy włożyli wosk w uszy i nie słysząc już śpiewu 

syreny, zarzucili na nią sieć. Przerażoną wyciągnęli na brzeg i zanieśli do jednej z chat. 

Postawili na straży najmłodszego rybaka, a sami udali się przygotować wóz by zawieźć 

syrenę do księcia. Młody rybak przyglądał się syrenie z zaciekawieniem i kiedy zobaczył, że 

otwiera usta, odetkał sobie uszy, aby usłyszeć co mówi. 

- Wypuść mnie i chodź ze mną, proszę! - błagała syrena i zaczęła cichutko nucić. 

Zauroczony jej głosem rybak wziął ją na ręce i zaniósł na brzeg Wisły. 

Gdy pozostali zobaczyli, że syrena zniknęła, ruszyli w pogoń. Jednak było już za późno. 

Syrena dopływała. Przestraszony krzykami młody rybak również skoczył do wody i płynął do 

syreny. Syrena zatrzymała się jeszcze na chwilę i zawołała do stojących na brzegu: 

- Śpiewałam dla was, bo was polubiłam! Chciałam wam pomagać i strzec was! A wy 

złapaliście mnie jak zwykłą rybę i chcieliście sprzedać! Dlatego was opuszczam. Jeżeli 

wrócę, to tylko z mieczem i tarczą, aby was obronić gdy niebezpieczeństwo będzie tak 



wielkie, że sami sobie nie poradzicie. - Po tych słowach syrena zniknęła na zawsze. Nikt też 

już nigdy nie widział młodego rybaka, który podążył za nią.  

Dziś na miejscu rybackiej wioski stoi wielkie miasto - Warszawa. Mieszkańcy nie 

zapomnieli o swojej syrenie. Na brzegu Wisły stoi jej pomnik. Z tarczą i mieczem uniesionym 

do góry, strzeże bezpieczeństwa miasta. Jednak do tej pory, pomimo różnych dziejów 

Warszawy, ani razu się nie pojawiła. 

Podobno od czasu do czasu Syrenka wynurza się z Wisły i patrzy na ciągle 

zmieniającą się stolicę. Kto wie, może to właśnie Ty ją zobaczysz? Rozejrzyj się uważnie, bo 

Syrenki można spotkać w wielu miejscach Warszawy: na ścianach domów, latarniach, 

witrażach i szyldach. Są też pomniki Syrenki między innymi na Rynku Starego Miasta, 

nad Wisłą i na wiadukcie Markiewicza nieopodal hotelu Bristol. Znajdź tę, która właśnie 

Ciebie oczaruje! 

• Rodzic rozmawia  z dzieckiem na temat legendy ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na niezrozumiałe pojęcia.   

2. Zabawa ruchowa "To co pływa, to co lata".   

Rodzic wymienia różne rzeczowniki określając co lata a co pływa. Dziecko ma za zadanie 

naśladować ruchy latania bądź pływania. np.: syrena pływa, smok lata, ryba pływa. 

Następnie R. mówi fałszywe zdania np. rower pływa, krowa lata itp.. - dziecko ma za zadanie 

stanąć na baczność.  

3. Zabawa plastyczna „Syrenka”. 

plastelina 

Po wyrobieniu plasteliny dziecko formułuje kształt syrenki. 

4. Karta pracy.  

Doprowadź Syrenkę do plaży. Wskaż właściwą drogę palcem, a następnie narysuj linię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warszawa, pomnik Syrenki 

 

                      

   

     

 

http://poznajhistorie.org/exhibits/show/stolice-polski/item/211


3. Doprowadź Syrenkę do plaży. Wskaż właściwą drogę palcem, a następnie narysuj linię 

 

 

 

 



28.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Polskie Symbole Narodowe  „Biało – czerwona flaga”. 

Cele ogólne: 

1.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.                                                         

2.Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

3. Rozwijanie mowy.                      

4. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.                                                         

 

Przebieg dnia: 

1.Rodzic pokazuje dziecku flagę Polski. Omawia znaczenie flagi, miejsc i okoliczności jej 

prezentacji np. na uroczystościach państwowych, zawodach sportowych itp.. 

2. Słuchanie wiersz E. Stadtmuller „Flaga narodowa”. 

„Flaga narodowa” 

Z dwóch kolorów złożona,                                                                                                                                         

nasza biało – czerwona.                                                                                                                               

Gdy polski hymn się śpiewa,                                                                                                                                

to na maszcie powiewa,                                                                                                                                       

by każdy Polak przyznał:                                                                                                                                    

Polska – to moja ojczyzna. 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Jakie kolory ma flaga Polski?                                                                                                                      

- Który kolor jest na górze, a który na dole? 

3. Zabawa kreatywna „Biało – czerwone obrazki”. 

białe i czerwone zakrętki  

Rodzic rozkłada przed dzieckiem białe i czerwone zakrętki i pyta, z czym kojarzą się mu te 

kolory. Dziecko ma za zadanie ułożyć przed sobą na dywanie własny obrazek z zakrętek. 

Opowiada o tym, co ułożył. 

4. Zabawa ruchowa „Chorągiewka”. 

Dziecko stoi w rozkroku. Na hasło R.: Chorągiewka! – wyciąga złączone ręce przed siebie i 

porusza nią w lewo, w prawo, naśladując powiewającą flagę. 

 

 



5. Zabawa plastyczna „Flaga”. (propozycje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

kartka papieru technicznego, dwie rolki po papierze toaletowym, farba: biała, czerwona, 

brązowa, klej, nożyczki, gazeta 

Rolki od papieru toaletowego dziecko maluje farbami: jedną na biało drugą na czerwono. 

Gazetę zwija i maluje brązową farbą. Poszczególne elementy przykleja do kartki. 

• Zabawa plastyczna „Flaga”.   

plastelina: biała, czerwona lub farba: biała, czerwona, wykałaczka długa lub patyk, klej 

Dziecko wykleja plasteliną flagę Polski lub maluje palcami kropki. Przykleja wykałaczkę lub 

patyk. 

• Zabawa plastyczna „Flaga”.   

papier kolorowy: czerwony, klej 

Narysuj flagę Polski po śladzie. Wyklej ją papierem kolorowym. 

6. Zabawa matematyczna „Flagi duże, flagi małe”. 

 Segregowanie flag według wielkości, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 



 

 

                                                                                

Flaga państwa 

Biało-czerwona flaga po raz pierwszy została uznana w 1831 roku. Po I wojnie światowej 

potwierdzono ją jako barwy narodowe i w takiej wersji obowiązuje do dzisiaj. Barwami 

Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Biel symbolizuje nieskazitelność, 

czystość i dobro polskiego narodu, czerwień zaś potęgę, dostojność i majestat. 

 

 

 



5. Zabawa plastyczna „Flaga”.     

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                      

                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



6. Zabawa matematyczna „Flagi duże, flagi małe”. 

 

               

                    

               

                                                         

 

                                          

                                  



29.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Polskie Symbole Narodowe „Godło Polski”. 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.                                                         

2. Rozwijanie mowy. 

3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.                                                         

 

Przebieg dnia: 

1.Rodzic pokazuje dziecku Godło Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego 

kolorystykę. Dzielenie wyrazu godło na sylaby. 

2. Zabawa ruchowa „Orły”. 

 

Dziecko biega przy muzyce, naśladując lot orła. Na hasło: „Orły w gniazdach” zatrzymuje 

się,  kuca i opuszcza ręce. 

 

3. Praca plastyczna „Godło”.  

czerwona kartka, farba: biała, żółta, pędzle 

Rodzic maluje dziecku obydwie rączki białą farbą. Dziecko odbija ręce na czerwonej kartce. 

Farbami maluje brakujące elementy: koronę, dziób, nogi, pazury. 

4. Karta pracy „Godło”.  

kartka białego papieru technicznego, nożyczki, klej 

Przetnij i ułóż według wzoru. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Godło państwowe 

Zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godłem jest wizerunek orła 

białego, ze złotą koroną, na czerwonym tle. Według legendy o Lechu, Czechu i Rusie, gdy 

trzej bracia wyruszyli w podróż w poszukiwaniu dogodnego miejsca do życia, pewnej nocy 

spoczęli na wielkiej polanie. Rozbijając obóz pod dębem przestraszyli rodzinę białych orłów, 

które wzbiły się do lotu, a ich majestat zachwycił Lecha, który zdecydował się pozostać i w 

tym miejscu założyć pierwszą stolicę Polski – Gniezno, a wizerunek orła mianować godłem 

powstałego Państwa. 

 

 

 



3. Praca plastyczna „Godło”. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Karta pracy „Godło”. 

 

  

 

 

        

 



30.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Polskie symbole narodowe „Hymn Polski –  Mazurek Dąbrowskiego”. 

 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.                                                                                       

2. Zachowanie właściwej postawy podczas śpiewania hymnu narodowego.   

3. Kształtowanie słuchu muzycznego. 

4. Rozwijanie mowy. 

5. Rozwijanie motoryki małej.                                                    

 

Przebieg dnia: 

1.Mazurek Dąbrowskiego – Hymn Narodowy – wysłuchanie hymnu.   
                                                                                                                                  

(nauka na pamięć pierwszej zwrotki i refrenu) 

 

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

 

2. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

 

Rodzic daje dziecku lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je 

kilkakrotnie. 

 

- Kolory flagi – R. podaje kolory flagi. Gdy mówi biały – dziecko unosi język do góry, w 

stronę nosa, gdy mówi czerwony – język opuszcza na dolną wargę. 

- Chorągiewki – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dziecko porusza językiem 

po górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego. 

- Orzeł – dziecko wysuwa język do przodu, unosząc jego czubek do góry, i porusza nim na 

boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami. 

- Wędrówka po Warszawie – przy szeroko otwartej jamie ustnej dziecko wysuwa język do 

przodu i porusza nim do góry, w dół, w lewą stronę, w prawą stronę. 

 

3. Karta pracy. 

 

Nazwij instrumenty przedstawione na obrazkach. Podziel rytmicznie ( na sylaby) ich nazwy.                     

Narysuj w ramce pod każdym obrazkiem tyle kresek, na  ile części (sylab) podzieliłeś jego 

nazwę.                                                                                                                                                                  

Rysuj po szarych liniach wokół instrumentów. 

 

 



4. Karta pracy. 

 

Rysuj instrument perkusyjny po śladzie. Nazwij go.                                                                        

Naśladuj z R. dźwięki instrumentów przedstawionych na zdjęciach.                                                     

Naśladuj grę na tych instrumentach. 

5. Karta pracy. 

 

 Narysuj nutki po śladzie. 

 

 



             

 
  

 

 



 

 

                              

Hymn Polski 

Hymn Polski to “Mazurek Dąbrowskiego” napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. 

Początkowo pieśń miała pokrzepiać do walki żołnierzy i nie dać im zapomnieć o tym, że trzy 

mocarstwa dokonały rozbioru Polski. W treści znajdziemy szereg odniesień do niezwykle 

ważnych historycznych wydarzeń, takich jak stworzenie Legionów, rozbiory czy potop 

szwedzki. 

Polskie symbole narodowe wyrażają szacunek i miłość Polaków do Ojczyzny. Kreują 

wspólną tożsamość, pamięć i nadzieję. Są znamieniem patriotyzmu, dumy i honoru, a także 

godności Polaków. 

Do dnia dzisiejszego utrzymały się tradycje, według których śpiewanie Mazurka 

Dąbrowskiego następuje w szczególnych dla kraju momentach, ważnych wydarzeniach, 

świętach lub rocznicach. 

  Naszą Ojczyzną jest Rzeczpospolita Polska 

   Stolicą Polski jest Warszawa 

 Symbole narodowe Polski to: godło, flaga i hymn państwowy 

 

 

https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/2051/broszura_Hymn.pdf 

 

 



3.Nazwij instrumenty przedstawione na obrazkach. Podziel rytmicznie ( na sylaby) ich 

nazwy.                                                                                                                                                         

Narysuj w ramce pod każdym obrazkiem tyle kresek, na  ile części (sylab) podzieliłeś jego 

nazwę.                                                                                                                                                                  

Rysuj po szarych liniach wokół instrumentów. 

 

 

 

 

 

 



4. Rysuj instrument perkusyjny po śladzie. Nazwij go.                                                                        

Naśladuj z R. dźwięki instrumentów przedstawionych na zdjęciach.                                                     

Naśladuj grę na tych instrumentach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Narysuj  nutki po śladzie. 

 

 

 

 

 

 


