
 
 

WTOREK 28.04.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: MIESZKAM W POLSCE 

TEMAT DNIA: „TAŃCE POLSKIE” (matematyczne + muzyczne) 

 

Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 Reaguje na umówiony sygnał 

 Uczy się piosenki, zapamiętuje tekst 

 Zna tańce ludowe, wie jak wygląda strój tancerzy 

 Prawidłowo dobiera kolory do figury, odkodowuje ukryty obrazek zgodnie z podanym kodem 

 przyporządkowuje nazwy tańców do miejsc, umie je wskazać na mapie 

 
 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezje”.  

Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 

 
 Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pomnik” – dziecko przemieszcza się po pokoju w rytm 

utworu „Hej na Krakowskim rynku”. Na pauzę w muzyce i wypowiedziane przez rodzica 

hasło pomnik dziecko staje nieruchomo. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.  

 

„Hej na Krakowskim rynku” - https://www.youtube.com/watch?v=YedDkoTUx9w  

 

 Ćwiczenia poranne – zestaw III 

 

 Nauka piosenki „ Płynie fala płynie” (utwór z albumu „Mali patrioci” wydawnictwa Bliżej 

przedszkola) Piosenkę z podkładem muzycznym otrzymają państwo na e-mail oraz grupę na 

messengerze. 

 

Płynie fala płynie, po polskiej krainie, 

Po polskiej krainie, 

Zobaczyła Kraków – pewnie go nie minie (x2) 

Jak go zobaczyła tak go pokochała, 

Tak go pokochała, 

A w dowód miłości wstęgą opasała. (x2) 

 

Płynie fala płynie, to w lewo, to w prawo, 

To w lewo to w prawo, 

Zobaczyła miasto – witaj mi Warszawo! (x2) 

Warszawska Syrenka ślicznie zaśpiewała, 

Ślicznie zaśpiewała, 

Zasłuchana fala w Warszawie została. (x2) 

 

Płynie trzecia fala, radosna i hoża, 

Radosna i hoża, 

Aż na końcu wpada, wprost w objęcia morza. (x2) 

Nie wróciła żadna fala, która wyszła, 

https://www.youtube.com/watch?v=YedDkoTUx9w


 
 

Fala, która wyszła, 

Tak właśnie powstała nasza piękna Wisła! (x2) 

 

Płynie Wisła płynie, po polskiej krainie 

Po polskiej krainie, 

A dopóki płynie Polska nie zaginie! (x2) 

  

 Słuchanie muzyki- „Zwiedzamy Polskę” wysłuchanie fragmentów utworów polskich tańców 

i pokaz podstawowych  kroków tanecznych. Przyporządkowanie nazw tańców do nazw 

miast tj.: krakowiak- Kraków, kujawiak- Kujawy, poleczka- Śląsk, taniec zbójnicki- 

Podhale. Wskazanie ich na mapie Polski. Proszę o zwrócenie uwagi na stroje tancerzy, 

charakter muzyki i układy taneczne.  

 

 Krakowiak - https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs  

                      
 Kujawiak - https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc  

https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc


 
 

                            
 

 

 Poleczka - https://www.youtube.com/watch?v=BwOe9UzxDu0  

 

                    
 

 Taniec zbójnicki - https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w  

https://www.youtube.com/watch?v=BwOe9UzxDu0
https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w


 
 

                     
 

         
 

 

 Zabawa relaksacyjna w parach „Masażyki” (dziecko zwrócone jest do rodziców plecami) 

 

Idzie pani: tup, tup, tup,  

(Stukamy plecy malucha opuszkami palców) 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, 



 
 

(Teraz stukamy w plecy zgiętym palcem) 

skacze dziecko: hop, hop, hop,  

(Opieramy dłoń na przemian to na przegubie to na palcach) 

żaba robi długi skok.  
(Klepiemy dwie odległe części ciała dziecka stopy i potem głowę) 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, 
(Dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka) 

kropi deszczyk: puk, puk, puk, 
(Stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami) 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, 
(Klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w miseczki) 

a grad w szyby łup, łup, łup. 
(Stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 

Świeci słonko, 
(Palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy) 

wieje wietrzyk, 
(Dmuchamy we włosy dziecka) 

pada deszczyk.  
(Znowu stukamy opuszkami palców) 

Czujesz dreszczyk?  
(Leciutko szczypiemy w kark) 

 

 Zabawy z elementem kodowania  

 



 
 

 
 

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia  

Agnieszka Żemajduk 

 


